KRAJEVNI ODBOR GOMILSKO
Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

ZAPISNIK
Zapisnik 8. seje KO Gomilsko z dne 19.1.2016 ob 19:08 uri.
Prisotni člani KO Gomilsko: Marjan Mak, Božena Kosu, Vinko Drča, Nejc Derča, Boštjan Šalamon,
Boštjan Brišnik, Robert Natek in Andrej Šram,
Ostali prisotni: podžupanja ga. Danica Tajnšek, svetnik g. Iztok Derča.
Karel Vovk, Bogomir Andoljšek, Danilo Šturm, Franci Skok in Aleksander Jelen in Jure Vasle so se
opravičili.
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. in 7. seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje (poroča podžupanja)
5. Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
(poročajo podžupanja in svetniki)
6. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov
7. Razno
Ad 1.

Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost KO Gomilsko.
Ad 2.
Zapisnika 6. in 7. Seje KO Gomilsko sta bila potrjena.
Ad 3.
Dnevni red je bil potrjen. Ni bilo dodatnih točk.
Ad 4.
Podžupanja ga. Danica Tajnšek je podala odgovore na pobude in vprašanja s prejšne seje:
g.Marjanu Maku:
 da bo strelovod na domu krajanov saniran,
 da je potrebno glede vodovodnega omrežja v Šmatevžu podati točne podatke o
realnem stanju, da se bodo zadeve uredile,
 da bo pometanje po naseljih izvedeno pred Veliko nočjo,
 da je kontejner na pokopališču postavljen samo dvakrat letno in prosijo za ponovno
obrazložitev kje bi lahko stal
 in da se bo odvajanje fekalij v naselju Šmatevž uredilio spomladi.
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g. Vinku Drču:
 da je bilo zalivanje reg na cestišču izvedeno,
 in da je bil projekt povezovalnega kanala podprt.
ga. Boženi Kosu:
 da je potrebno projekt za reševanje odvajanja površinskih voda umestiti v proračun,
nato pa se bo lahko uredilo.
g. Milanu Košenini:
 da je bila udarna jama pri gostišču Gomljanka sanirana,
 da je občinska cesta pri žganjarni v izgradnji.
g. Karliju Vovku:
 da se na cestnem odseku (Gomilsko – Zakl) ni naredilo še nič.
Na podane odgovore so bile podane sledeče pribombe s strani:
g. Marjan Maka:
 da je star (salonitni) vodovodni vod od avtocestnega nadvoza Gomilsko-Braslovče
do žage (bivši Lumar), ter po celotni vasi Šmatevž.
 da je KO Gomislko že pred časom podal pobudo, da bi se pometanje cest izvajalo
večkrat letno, vsaj pred prvim Novembrom ter Veliko nočjo,
 in da se konejner pri pokopališču postavi na prvo parkirno mesto – točna lokacija
razvidna iz priloge.
g. Karlija Vovka (dopisno):
 da udarna jama pri gostišču Gomljanka NI sanirana,
Ad 5.
Seznanitev z aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko (poročajo podžupanja in
svetniki)



na občinske svetu je bil obravnavan proračun za leto 2016 in 2017,
ga. Marija Rančigaj je bila izbrana za predstavnika občine Braslovče v svet območne
izpostave JSKD Žalec.

Ad 6.
Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov:
g.Vinko Drča je podal naslednje pobude:
 da bi bilo potrebno premisliti glede prodaje občinskih zemljišč saj bi lahko ta zemljišča
ponudili v zameno za zemljišča kjer bo potreben odkup zemljišč za izgradnji
kanalizacijskega voda ter širjenje in ureditev cestišč,
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Za proračun 2016 so bile posredovane zahteve na prejšnji seji. Iz predloga proračuna 2016 ni
razvidno :
1. Izgradnja prelivne pregrade na reki Reki nad domačijo Šket (že drugič je potrebno čiščenje
reke Reke od perišča do kmetije Drča zaradi nanosov materiala, ki so posledica
neizgradnje pregrade).
2. Čiščenje potoka Selščica od mostu Novak do izliva v Bolsko (nujno potrebno, saj bo
drugače prišlo do poplav v stanovanjskih objektih Novak, Pinter, Lukanc in steklarske
delavnice Lukanc).
3. V proračunu za leto 2016 in 2017 je zapisano: odkup zemljišča pri izgradnji pločnika
Rezana –Kulturni dom Gomilsko, moralo pa bi pisati : odkup zemljišča pri izgradnji
pločnika: Gasilski dom Grajska vas-Rezana-Gomilsko.
4. V proračunu za leto 2016 in 2017 ni opredeljeno: Izgradnja povezovalnega kanala Trnavca
200.000 EUR in izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja cca. 15.000
EUR (navedeno se deli z Občino Prebold v razmerju 50:50 in je predmet za prijavo na javni
razpis MKGP; če se prijavita dve Občini v okviru velikega namakalnega sistema je 100%
povračilo stroškov izgradnje. Razpis je predviden v jeseni 2016, podlaga pa je proračunska
postavka Občine in del NRP Občine Braslovče.
Vprašanja:
1. Ali RAS zadostuje oz. lahko opravlja naloge razvoja Občine Braslovče – mišljeno je
članstvo, denarna sredstva in kadrovska struktura. Prosim za konkretne odgovore glede
spodaj navedenih programov oz. projektov?
2. Kdaj bo nadaljevanje obnove cevovoda in vodovodnega zajetja Križnikov mlin – Loke in
zavarovanje vodovarstvenega območja nad zajetjem Križnikov mlin?
3. Katere projekte je župan prijavil v letu 2015 (sprejetje strategije RRA ) kot prednostne na
listi A, B, C in ali so župani SSD pristopili k skupnim zahtevam županov Zgornjesavinjskih
občin po prioriteti poplavne varnosti Savinje v okviru RRA ? (konkretno se naj predstavi
liste RRA: A, B, C)
4. Kakšne pripombe – pisne so bile konkretno posredovane s strani Občine Braslovče in
Občin SSD na ZKZ (zakon o kmet. zem.) in NUV-2?
5. Kaj konkretno je predvideno na območju Občine Braslovče v okviru: Program poplavne
varnosti za območje Savinje in Bolske iz naslova finančne perspektive 2014-2020 in sicer iz
predvidenih EU sredstev za RS:,
- poplavna varnost 80 mio. EUR,
- namakanje 23 mio. EUR, od tega izgradnja nam. sist. 6,3 mio. EUR,
(stalno se pritožujemo, da ni razpisov, tukaj imamo 100% možnost koriščenja, vprašanje pa
je, ali smo sposobni pripraviti pobude in idejne projekte in jih uspešno zagovarjati preko
Sosveta Občin SSD, RAS, RRA, SOS, ZOS, MOS in vladne politike, saj sredstva deli
izključno vlada na podlagi konkretnih in utemeljenih predlogov in zahtev).
6. Kakšni so konkretno postavljeni predlogi oz. zahteve (naj bodo v pisni obliki ) ob degradaciji
prostora ob izgradnji 3. razvojne osi?
 V letih 2003 do 2008 smo na Občinskem svetu Občine Braslovče podali konkretne zahteve
v okviru razprav o gradnji 3. razvojne osi in sicer:
- kaj je Zgornjesavinjsko in Velenjsko (ne Koroško ali Celjsko) politično vodstvo vodilo k
spremembi trase iz F6 na F2 in kasneje F2-2, ki je strateško in prostorsko popolnoma
nesmiselna, saj je bila vseskozi načrtovana že v letu 1992 iz Arje vasi proti Velenju in
nato mimo Velenja (ne po rudniških zemljiščih ) na Koroško. Zaradi tega je bila zgrajena
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Obrtna cona Arnovski gozd, prepoved izgradnje BS Frece ob izvozu za Velenje,
prepoved gradnje poslovno-stanovanjske cone Vel. Pirešica itd..
7. Za Občino Braslovče je pomembna širitev obstoječe regionalne ceste Šentrupert-Mozirje,
izgradnjo pločnikov in krožišč v naseljih in izgradnjo kolesarske steze, ne pa neka hitra
cesta z ograjami in protihrupnimi zidovi, kar pomeni tranzit in uničenje kulturne krajine.
Občina Braslovče ima program za razvoj kmetijstva, obrtnih dejavnosti in glavne razvojne
panoge –turizma.
- kaj načrtovalci prostora RS predvidevajo ob priključku na AC v Trnavi na degradiranem
kmetijskem zemljišču (ali bodo dovoljene obrtne cone, širitve kmetijskih gospodarstev)?
- ali bo Občina Braslovče za degradacijo prostora pridobila prostorsko strategijo in red v
smislu širitve stanovanjskih, obrtnih, kmetijskih in športno rekreativnih dejavnosti (ob
OŠ Braslovče)?
- ali bo Vlada RS zagotovila poplavno varnost za porečje Savinje in Bolske, kar
konkretno pomeni v manjših akumulacijah zadrževanje vode v zgornjem toku Savinje
(na Dreti, na Lučnici, na Lubnici, na Paki) in Bolske (na Vranskem: Merinščica,
Zaplaninščica; Taboru: Kučnica, Blatnica; Braslovčah: Šmartno)?
- ali bo Vlada RS zagotovila omilitvene ukrepe v Okoljskem poročilu za 3. raz. os, kot so:
zagotovitev vode za namakanje in izgradnjo namakalnih sistemov ter komasacij?
- ali bo Vlada RS zagotovila odkup zemljišč po tržni gradbeni ceni, saj bo na zemljiščih
objekt –cesta?
- ali bo Vlada RS zagotovila Poslovne načrte za prestrukturiranje kmetijskih
gospodarstev in za to potrebna nepovratna finančna sredstva?
- ali bo Vlada RS izdelala načrt prevozov materiala za izgradnjo 3.raz.osi in načrt obnove
zaradi izgradnje poškodovanih Občinskih cest in javnih poti, kar mora biti predstavljeno
na prostorski konferenci in usklajen z Lokalno skupnostjo (Občina, KO) ?
- ali bo Vlada RS izdelala načrt potrebnih protihrupnih ograj oz. načrt omilitvenih ukrepov
proti hrupu, ki morajo biti prestavljeni na prostorski konferenci in usklajeni z prizadetimi
prebivalci in Lokalno skupnostjo (Občina, KO)?
Pripis: za pomoč in resničnost so lahko magnetogrami in zapisniki sej OS Občine Braslovče.
g. Karli Vovk je dopisno seznanil KO, da je bil izdelan idejni projekt za sekundarni kanalizacijski
vod na območju Gomilskega ter podal sledeča vprašanja in pobude:
 kdo odreja čas in zakaj ne gori javna razsvetljava v vasi celo noč?
 da ne gori ena luč pri vežici,
 ali bi bilo potrebno podati pripombe glede javne razgrnitve za območje obrtno stanovanjske
dejavnosti Gomilsko (Cizej)?
Odgovor glede javne razsvetljave je podal g.Vinko Drča, da na pokopališču javna razsvetljava gori
celo noč zaradi preprečevanja morebitnih kraj.
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Ad 7.
Razno
Pod to točko je ga.Danica Tajnšek pozvala vse prisotne, da naj se udeležujejo kulturnih prireditev
na Gomilskem.
Seja je bila zaključena ob 20:37
Zapisal: Nejc Derča
Gomilsko, 19.1.2016

Priloga 1 – Ad 4. postavitev kontejnerja pri pokopališču Gomilsko
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