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ZAPISNIK 13. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 03.12..2012

Dnevni red:
1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda ter pregled
sklepov zadnje seje
2. Predlog proračuna občine Braslovče za l. 2013
3. Razno

Prisotni:
Člani KO; Iztok Derča, Marija Rančigaj, Karel Orožim, Anton Rančigaj, Boža Kosu,Branko
Đelagič
in podžupan Tone Repnik, ter
Zdenko Beloglavc in Vinko Drča
1. Marija je podala dnevni red, ki je bil sprejet.
Podan je bil pregled sklepov zadnje seje in soglasno potrjen zapisnik.
V tej točki je rečeno, da se spremlja dogajanje okrog Šole Gomilsko in se po potrebi
pristojne opozori na dolgoročno in odgovorno ravnanje.

2. Predlog proračuna občine Braslovče za leto 2013
Na javni obravnavi proračuna sta bili tudi članici KO Gomilsko in Marija je podala kratek
potek obravnave oz. izpostavila par dejstev:
60% proračuna predstavljajo fiksni stroški, ostalih 40% pa je na razpolago za razne projekte.

Sama seja je potekala korektno in brez zapletov, nakar je šel predlog v 15 dnevno javno
obravnavo – od 22.12. dalje.
V sami razpravi je bilo Gomilsko omenjeno vsega parkrat!
Na to je dal repliko podžupan Repnik in poudaril, da bo za področje Gomilskega, v kolikor
uspe razpis, šlo 10% celotnega proračuna samo za obnovo doma krajanov.
Zdenko in Marija sta na seji izpostavila vprašanje kanalizacije na Gomilskem, vendar pisnega
odgovora še vedno ni.
Je pa podal odgovor g. Repnik da je v l. 2013 v načrtu pridobitev potrebne dokumentacije za
Gomilsko in Šmatevž.
Boži je po pregledu predloga ugotovil, da se določene zadeve – recimo cesta v Šmatevžu
prelaga iz enega v drugo obdobje, brez realizacije, saj je razvidno, da so se sredstva
predvidena za obdobje 12-13 enostavno prenesla naprej v obdobje 14-15!

Marija je Vinkota vprašala kako poteka delovanje po odborih oz. kako svetniki zastopajo
interese KO oz. ali so prioriteta interesi KO, ali posameznih odborov? Kako najti interes KO
pri razdelitvi 40% proračuna?
Vinko je ponovno obrazložil, da je prioriteta kanalizacija – ne glede na interese odborov,
komisij ali KO. Leto 1017, kot rok izvedbe se neusmiljeno približuje!
Edina rešitev za Gomilsko in tudi druge kraje je reševanje komunalnih zadev v sklopu
kanalizacije. Prioriteta je odsek Grajska vas-Kaplja vas, zaradi načrtovanih suhih
zadrževalnikov. Investicije v ceste, razen nujno vzdrževanje, ne pridejo v poštev dokler ne bo
rešena kanalizacija!
Boži sprašuje, če smo na KO kdaj obravnavali predlog za obnovo Doma krajanov, glede na
to, da je v proračunu za investicije v Dom predvidenih cca 750.000 €?
Na KO to ni bilo obravnavano. Nato je Vinko obrazložil delovanje proračuna, kako se te
zadeve predlaga in kako se sredstva smiselno razporejajo, pri čemer pogreša aktivnost
občine pri samem neposrednem in osebnem lobiranju v Ljubljani, kje so še vedno škarje in
platno!
SKLEP: Na predlog proračuna se dajo pripombe v obliki in vsebini kot smo opozarjali nanje že
v preteklosti in bomo na njih vztrajali in nanje opozarjali tudi v prihodnje. Opozorimo tudi na
obnovitev vodovoda Križnikov mlin-Prebold, kjer gre za projekt treh občin.

3. Razno
Marija je prosila za pojasnilo okrog pogrebne službe na pokopališču Gomilsko.
Cimperman je dal pojasnilo, da lahko pogrebno službo opravi tudi druga pogrebna
služba, če se pogrebne službe med sabo dogovorijo. O tem je potrebno tudi
informirat krajane.
Vinko je predlaal, da g. Cimperman enkrat mesečno sam prevozi občino in ukrepa pri
nujnem vzdrževanju cest.
Karli je opozoril, da je v Utripu zasledil, idejo o daljinskem ogrevanju, recimo iz
Šmatevža. Boži je pojasnil, da o tem že obstajajo razni idejni projekti.
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