Občina Braslovče
KO Gomilsko
3303 GOMILSKO

Z A P I S N I K
4. seje KO Gomilsko, ki je bila dne 26. septembra 2011 ob 20.00 uri v sejni sobi Doma krajanov
Gomilsko z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Pregled dnevnega reda in zapisnika 9. seje OS Občine Braslovče
Obravnava pobud in predlogov naših krajanov
Srečanje starejših krajanov
Aktualne zadeve:
- vzdrţevalna dela na območju KO Gomilsko s strani občine
- občinski nagrajenci iz KO Gomilsko
- dopolnitev zaprosila za mnenje o nekaterih parcelah s strani občine
6. Razno
- seznanitev z dopisom g. Vinka Topovška
Prisotni: Oroţim Karl, Rančigaj Marija, Rizmal Simon, Kosu Boţena, Đelagič Branko, Vinko
Topovšek, Filip Beloglavc in Jure Vasle
Odsotni: Rančigaj Anton, Andoljšek Boţi, Derča Iztok, Vasle Marko, Repnik Tone; opravičeno in
Vinko Drča; neopravičeno
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Predsednica je prebrala zapisnik 3. seje, na katerega ni bilo pripomb. Ugotavlja se, da je še potrebno
pristopiti k realizaciji posameznih sklepov, in sicer:
- pobuda na banke glede postavitve bankomata
- posredovanje dosedanjih pobud krajanov preko članov KO na občino
- posredovanje podatkov na občino glede na poizvedbo o nekaterih parcelnih številkah
1. sklep: Potrdi se zapisnik 3. seje in se objavi na spletu
2. Pregled dnevnega reda in zapisnika 9. seje OS Občine Braslovče:
- komentar na proračun, ki slabi na prihodkovni strani, predvsem zaradi nepridobitve sredstev iz
razpisov iz drţavnih sredstev in sredstev EU in tozadevna situacija glede Doma krajanov
- seznanili smo se z imeni in kategorizacijo letošnjih občinskih nagrajencev. Vsi trije, ki so bili
predlagani iz KO Gomilsko in KD Gomilsko so bili prejemniki občinskih priznanj. Sicer rang niţje
kot so bili predlagani, vendar presojo komisije ocenjujemo kot objektivno. Nagrajenci so:
Marija Oroţim, častni znak; Marija Turnšek, bronasta plaketa z bronastim cekinom in Milan
Košenina, srebrna plaketa s srebrnim cekinom. Občinski nagrajenec s srebrno plaketo s srebrnim
cekinom iz območja našega KO je tudi g. Frančišek Turnšek, ki pa ga je predlagalo PD Braslovče,
za dolgotrajno prepevanje v MPZ Karla Viranta.
- seznanili smo se z Osnutkom pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in
solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem trškem jedru
Braslovč, ki se je kasneje razširil tudi na ostala območja v občini
2. sklep: Krajane je potrebno opozoriti na spremljanje zapisnikov sej OS
3. sklep: Predsednica KO se zadolţi, da posreduje vprašanje na občinske organe glede pridobitev
sredstev za obnovo Doma krajanov Gomilsko.

3. Obravnava pobud in predlogov naših krajanov (priloga: pregled dosedanjih pobud)
Pri pregledu dosedanjih pobud smo ugotovili, da je nekaj ţe realiziranih, odprte in na novo
izpostavljene pa so še naslednje:
- Gomilsko: Virantov marof, grbina na cesti pri Mlinarjevem mostu in pri nadvozu proti Zaklu,
hitrostne ovire na obeh vpadnicah v vas od obeh kriţišč, enkrat proti Lončarjevim in drugič proti
Skokovim, hitrostne ovire ali otok in javna razsvetljava v zaselku Rezana, neustrezna postavitev
turističnega kaţipota pri Domu krajanov z vidika ogroţanja prometne varnosti
- Grajska vas: sanacija reke Reke od izliva proti Lončarju, preskrba s pitno vodo in nezmoţnost
priklopa hidrantov ter problem kanalizacijskega omreţja kot moţnosti za čiščenje vode v zaselku
Selo skupaj s prometno varnostjo na tem področju
- Šmatevţ: nemogoče stanje cest v Šmatevţu, ekološki otok v Šmatevţu, za katerega smo
pripravljeni zagotoviti prostor, domnevno nedelovanje čistilne naprave oz. kanalizacijskega omreţja
pri novem naselju v Šmatevţu (pri Slemenškovih), saj se odplake stekajo na njivo v lasti go. Čuk
Darinke
- Zakl: zadeva okrog ekološkega otoka v Zaklu je v reševanju, prav tako tudi dilitacija mostu
- Splošno: ţive meje po vaseh, pasji iztrebki in problem spuščanja psov, pripombe na neobveščanje
pristojnih v kraju, oz. krajanov glede postavitve turističnih tabel in turističnih katalogov
Po pestri debati in pridobljenih odgovorih s strani prisotnih občinskih svetnikov g. Beloglavca in g.
Vasleta so prisotni člani KO sprejeli naslednj
4. sklep: Predsednica posreduje vse dosedanje pobude na občino z zaprosilom za odgovore
4. Srečanje starejših krajanov
Predsednica seznani prisotne, da bo tudi letos v okviru prireditve Vesela jesen na Gomilskem,
srečanje starejših krajanov iz KO Gomilsko. G. Topovšek bo prevzel aktivnosti okrog vabil, ga.
Boţena Kosu je povedala, da bi naj to srečanje bilo 08.10.2011. Za pogostitev bo poskrbel KO, oz.
Darja Košenina. Posebna pozornost se izkaţe najstarejši udeleţenki in udeleţencu, ki je po rojstnih
podatkih Ivana Stroţer in Franc Rančigaj.
5. sklep: V okviru prireditve Vesela jesen na Gomilskem, ki bo potekala od 06. do 08.10.2011 se
organizira tudi srečanje starejših krajanov, starejših od 70 let. Za vabila in vse ostale zadeve
poskrbi(hrana, ga. Darja Košenina) g. Vinko Topovšek.
5. Aktualne zadeve
- vzdrţevalna dela s strani občine na območju KO Gomilsko:
Predsednica je prisotne seznanila s korespondeco, ki je potekala med njo in g. Cimpermanom,
vodjem reţijskega odbora pri Občini Braslovče in ki se nanaša na naslednje:
a) g. Uroš Kriţnik je občino Braslovče 13. 9. 2011 v svojem dopisu seznanil z zaskrbljenostjo glede
mreţastnih ograj, ki so nameščene ob cesti v Grajski vasi. G. Cimperman mu je posredoval odgovor,
s čimer je seznanil tudi KO. Navezal je stik s proizvajalcem ţičnih lamelnih ograj in dobil pojasnilo,
da jih ne nameščajo v bliţini šol in igrišč, če so niţje od 1 m, da pa teh omejitev ni, če gre za
privatne ograje ob cesti. Lahko pa se lamelne ograje tudi obrnejo, vendar v soglasju lastnika ter
proti plačilu.
Prisotni so bili mnenja, da si bodo te lamelne ograje ogledali, saj do sedaj niso opazili kakšne
posebnosti.
b) email z dne 7.9.: končano je nameščanje odtujene pločevine na mrliško veţico, urejen odtok
meteorne vode, sanirano je betonsko korito na koncu pokopališča, nameščeni so manjši zabojniki za
odpadke, odstranjen pa velik kontejner, urejena je cesta skozi gozd v Šmatevţu in kupljeni novi
ţlebovi za športni dom. Obrezane so lipe v Grajski vasi in na Gomilskem (pri Virantovem marofu),
dostavljene nove PVC zalivalke na pokopališče, obnovljen je del ceste ter izdelana napisna tabla pri
Šmiglovi zidanici
- občinski nagrajenci iz območja KO Gomilsko so:
Frančišek Turnšek, Milan Košenina, Metka Turnšek in Marija Oroţim. Vsi razen g. Turnška so bili
predlagani s strani KD Gomilsko in KO Gomilsko.

- dopolnitev zaprosila za koristnike parcel, ki so v lasti občine Braslovče
Prisotni so ugotovili, da je koristnik parcele 45/17, k.o. Šmatevţ Karl Oroţim, ki je k temu
podal ustrezno pisno pojasnilo
6. sklep: Predsednica poskrbi za realizacijo oz. potrebno korespondenco pod zadnjo alinejo

6. Razno:
- seznanitev z dopisom g. Vinka Topovška
G. Topovšek poroča o opravljenih delih na mrliški veţici in o generalnem čiščenju veţice s strani
čistilnega servisa, prihodnje leto se bo nabavil nov hladilnik, tako je zagotovljeno s
strani občine, ker letos ni več sredstev za to.
G. Topovšek KO prosi, da v čim krajšem času določi njegovega namestnika, do sedaj je to bil g.
Vinko Drča in še enega govornika. Sedaj je govornik za vse vasi, razen Zakla, kar pa je g. Vasle
Ivan.
G. Topovšek seznanja KO, da so se začeli izdelovati projekti za celovito obnovo doma.
Zasedenost pa je: 5. do 8. 10. - Vesela jesen, TD Gomilsko; 14. in 15. 10. - GZŢ, srečanje gasilk in
gasilcev; 22.10. - abraham g. Milan Košenina; 17.12. - Odelo Prebold.
Na podlagi prebranega je razprava potekala v tej smeri, da se za namestnika g. Vinka pri tehničnih
delih v primeru pogrebnih opravil povpraša o pripravljenosti za sodelovanje go. Sonjo Vaš, za
uradni govornici go. Magdo Šalamon in go. Marijo Rančigaj, za dodatnega zastavonoša poleg g.
Roka Lončarja, ki to „delo“ opravlja sedaj, pa g. Joţeta Kališka.
7. sklep: Za realizacijo in navezavo kontakta se zadolţi predsednico
Zapisala:
Marija Rančigaj

Predsednica KO:
Marija Rančigaj

