OBČINA B R A SL O V Č E
KRAJEVNI ODBOR GOMILSKO
3303 GOMILSKO

ZAPISNIK 8. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 23.01.2012

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Pojasnila župana
Obravnava razpisa za upravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti s strani občine
in podaja mnenja KO
Upravljanje mrliške vežice in Doma krajanov s strani pogodbenega sodelavca
Obravnava sprejetega proračuna občine Braslovče za leto 2012 v delu, ki se nanaša na
KO Gomilsko
Pobude krajanov preko predstavnikov KO
Razno

Prisotni:
Člani KO; Božena Kosu, Iztok Derča, Marija Rančigaj, Karel Orožim, Anton Rančigaj, Boži
Andoljšek
Vinko Topovšek
Župan Branimir Strojanšek in podžupan Tone Repnik
Svoj izostanek so opravičili: Simon Rizmal
1. Marija je podala dnevni red, ki je bil sprejet.
2. Podan je bil pregled sklepov zadnje seje in soglasno potrjen zapisnik.
3. Župan je podal nekaj pojasnil glede na zapisnik prejšnjih sej:
-Javni razpisi in prijavljanje na le-te. Pojasnil je da se občina prijavlja na vse javne razpise, kjer
se pričakuje tudi uspeh. Težava pri razpisih je tudi delež lastnih sredstev, ki jih pa občina

nima na pretek. Vse zadeve okrog razpisov se na OS oz. na javni razpravi predebatirajo in
nato sprejmejo ustrezni sklepi o razpisih. Nato je pojasnil, kako je z skrbniki posameznih
področij, tudi razpisov. Dobro sodelujejo tudi z Razvojno agencijo Savinja. Na splošno je pa
razpisov malo.
Nato je Boža podala svoje mnenje o delovanju agencije Savinja, saj je v preteklosti kot
predsednica turističnega društva imela z njimi slabe izkušnje, saj je večidel denarja ostal v
Žalcu.
Župan je pojasnil, da je seznanjen z delovanjem agencije v preteklosti, vendar so se zadeve
obrnile na bolje in z njimi zgledno sodelujejo.
-Proračun, ki je vezan na KO Gomilsko – Upa da bo uspel projekt obnova Doma krajanov na
Gomilskem. Občina ima rezervirana sredstva, ki so potrebna kot samoudeležba v primeru
uspešnega razpisa na katerega se je občina prijavila.
-Kanalizacija na Gomilskem-zadeva se bo reševala sistematično. Predpogoj za sistematično in
kvalitetno izvedbo je kvalitetno nadzorništvo. Trenutno sodelujejo z g. Šketom s katerim
imajo dobre izkušnje.
Boži je predlagal, da se vse tehtne pobude KO konstantno spremlja in nanje opozarja do
realizacije, saj se je v preteklosti dogajalo, da so se zadeve že pred realizacijo »pozabile«.
Predlaga, da bi se pomembne stvari dolgoročno načrtovale in potem tudi spremljale.
Obstajati mora vizija in kontinuiteta kar je povezano tudi z menjavo OS oz. vlade.
Opaža namreč, da se nekatere stvari izvajajo, nekatere pa stalno izpadajo iz projektov oz.
proračunov, ne glede na vlado.
Ravno v času krize moramo pretehtati vsak projekt in na sprejetih vztrajati do izvedbe.
-zbiranje kosovnih odpadkov na Žovneku – občina Braslovče je še ena redkih, ki nima
ustrezno urejenega zbiranja kosovnih odpadkov. Po zakonu je občina dolžna dati v
upravljanje to zbiranje organizaciji, ki je usposobljena za tovrstno dejavnost. V našem
primeru je to podjetje Simbio .
Iztok je poudaril, da bi bilo občane potrebno z posebnim obvestilom obvestiti o načinu
zbiranja odpadkov, saj je prejšnje obvestilo bilo neustrezno, večina ga sploh ni prebrala.
V prihodnosti bo potrebno za zbiranje teh odpadkov poiskati drugo lokacijo, saj je trenutna
le začasna in neustrezna.

4. Marija je predstavila vprašanja KO oz. sklep prejšnje seje, ki se je nanašal predvsem
na 3. Člen pogodbe o opravljanju pogrebne dejavnosti
Župan je pojasnil, da so veljavne cene v zvezi pokopališke dejavnosti določene s strani OS in
niso odvisne od izvajalca oz. pogodbenika ampak od občine, ki te cene določi. Nato je
pojasnil, da smo edina občina v okolišu, ki še nima ustrezno urejene pokopališke dejavnosti.
Po spremljanju računov za te postavke, je bilo ugotovljeno, da dosedanji sistem upravljanja
ne ustreza.
Urejanje tekočih zadev (grobnina, okolica….) ostaja v upravljanju občine. Vse ostale zadeve
okrog pogrebne službe pa bo opravljal pogodbenik. Pojasnil je tudi da gre za pogodbenika, ki
ima sklenjeno pogodbo z občino in ne za koncesijo. Pogodbenik lahko prevzame tudi ljudi, ki
to dejavnost opravljajo sedaj, če je tak interes obeh strani. Nato je razložil potek zbiranja
ponudb in izbiro ponudnika oz. pogodbenika za Braslovče in Šentrupert.
Župan je apeliral na KO naj se odgovorno odloči pri izbiri pogodbenika.
Anton Rančigaj je prosil župana naj še enkrat pojasni kaj je pokopališka in kaj pogrebna
dejavnost. Župan je pojasnil, da je upravljanje z pogrebnino, urejanje okolice, zemljiške
knjige… pokopališka dejavnost. Vse okrog izvedbe pokopa pa pogrebna dejavnost, kar je
predmet pogodbe.

Člani KO smo poudarili, da je potrebno v pogodbo jasno napisati, da si lahko svojci pokojnega
svobodno izberejo podjetje za pokop, ne glede na to kdo bo pogodbenik na pokopališču
Gomilsko, pogrebni podjetji pa se naj sami dogovorita okrog izvedbe, plačila ipd. Cena pa
zaradi izbire druge pogrebne službe zaradi tega ne sme biti višja.

Potekalo je javno glasovanje članov KO:
Za pogodbenika Morana d.o.o. je glasovalo 5 članov
Za pogodbenika Ropotar d.o.o. je glasoval 1 član (na njegovo željo se zabeleži da je to Karel
Orožim)
5. Marija je predstavila situacijo – zapisnik 7. Seje
Župan je podal naslednje informacije:
-upravljanje občine z občinskim premoženjem je bilo v preteklosti katastrofalno. Pri pregledu
stanja v letu 2010 je ugotovil enako. Spremenjen je bil hišni red. Med drugim je bila uvedena
evidenca prisotnosti v Domu krajanov, kar se ni izvajalo ali nadzorovalo. Edini ki redno
plačujejo najemnino so glasbeniki, ki imajo v najemu kletne prostore za vaje.

Predlaga, da se dom kar najbolj izkoristi, to pomeni da se ga ponudi v uporabo najširšemu
krogu uporabnikov, za kar se tudi zaračuna ustrezno najemnino.
Poudaril je da z opravljanjem dela ni zadovoljen z delom Topovšek Vinkota, zaradi česar je
tudi sprožil to vprašanje v preteklosti.
Povedal je tudi, da je v zvezi upravljanja Doma krajanov bila na razgovoru na občini Mandeljc
Sonja, vendar ni še ničesar dorečeno.
Marija je pozvala Vinkota Topovšek, da pove svoje videnje zadeve.
Vinko je povedal, da so bili vsi imetniki ključev Doma pozvani da se ob obisku vpišejo v
knjigo, vendar nihče tega ne spoštuje in meni da to ni njegova krivda. Poudaril je tudi,da
odkar je na občini za te zadeve g. Cimperman zadeve potekajo bistveno bolje kot so v
preteklosti, oz. v preteklosti sploh niso potekale.
Meni tudi da bi bilo potrebno narediti opis del in nalog tako za upravljanje doma, kot za
pokopališko dejavnost, nato to ovrednotiti, šele nato pa iskati osebo, ki bi to opravljala.
Župan je povedal, da je vse to že napisano tudi v pogodbi, katero je imel v preteklosti
podpisano tudi Vinko, pa zadeve niso potekale kot bi morale.
Župan razmišlja, da bi bilo verjetno smotrno, da bi upravljanje Doma in pokopališke
dejavnosti prevzela ena oseba.
Vinko je izpostavil, da so se v Domu izvajala razna dela, o katerih kot trenutni upravnik sploh
ni bil obveščen, ključe pa so delavci dobili na občini, kar je nedopustno.
Boži je izrazil dvom, kaj se bo iz tega izcimilo in kaj se v dani situaciji pričakuje od KO.
Marija je poudarila, da ima občina verjetno drugačen pogled na zadevo, kot lastnik, kot pa
društva oz. uporabniki Doma.
Boži je nato menil, da je potrebno Vinkota vprašat, če je sploh še pripravljen v prihodnosti
upravljati to delo.
Vinko je dejal, da, ampak je potrebno o zadevah še pogovorit.
SKLEP: KO ne prevzame odgovornosti pri imenovanju osebe za to funkcijo. Naj se občina,kot
lastnik in gospodar, pogovori z vpletenimi in sprejme pravilno odločitev.
6. To točko je župan podal že v 3. Točki dnevnega reda.
7. Boža izpostavila zadeve v Grajski vasi – nedelujoča razsvetljava od križišča proti
»Žerovnik« oz. celotna razsvetljava, ki je vezana na prižigališče v križišču.
-pesek v muldah ob cestah po vasi. Pesek je potrebno pomesti predno ga deževje
spere v peskolove, kater dvomi da bo kdo očistil. Prav tako je potrebno čim hitreje

pomesti pločnike, saj jih koristijo mamice z vozički, starejši s hoduljami in palicami,
kar je pa pri vsem pesku praktično nemogoče in so prisiljeni hoditi po cesti.
-kontejner na pokopališču, v katerem se nabira odpad od vsepovsod ne samo iz
pokopališča. Vinko je pojasnil, da je bil kontejner namenjen za aranžmaje po
praznikih, vendar so ga ljudje napolnili z vsem mogočim. Kontejner se bo odpeljal,
takoj ko bo poln.
Predlagamo, da se po odstranitvi tega kontejnerja namestijo manjši namenski
zabojniki za sveče in ostalo.
Marija je župana vprašala kako je z vrtcem na Gomilskem?
Župan je pojasnil da se v letu 2013 pričakuje širjenje šole v Braslovčah, kjer bi naj bil
vrtec. S tem bo občina lahko zagotavljala zadosti mest za otroke občine in ne samo
Braslovč. Več vrtcev po ostalih krajih ni izvedljivo.
8. Boži je župana vprašal če imajo na občini kakšno informacijo, kaj se dogaja z žago v
Šmatevžu?
Župan je odvrnil, da uradno nimajo nobene informacije

Gomilsko, 23.01.2012

Iztok Derča

