Občina Braslovče
KO Gomilsko
3303 GOMILSKO
ZAPISNIK
9. seje KO Gomilsko, ki je bila dne 12. marca 2012 ob 20.00 uri v sejni sobi Doma krajanov Gomilsko
z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Obravnava pobud in predlogov naših krajanov
Način in vsebina obveščanja krajanov
Tekoče oz. aktualne zadeve:




pogrebna in pokopališka dejavnost – odzivi in utemeljitve
prireditev „Pozdrav življenju“

5. Razno
Prisotni: Orožim Karl, Rančigaj Marija, Rizmal Simon, Kosu Božena, Rančigaj Anton, Vinko
Topovšek, Filip Beloglavc in dva predstavnika pogrebne službe Morana
Odsotni: Andoljšek Boži, Derča Iztok (opravičeno), Vasle Marko,
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Predsednica je prebrala zapisnik 8. seje, na katerega ni bilo pripomb. Ugotavlja se, da je še potrebno
pristopiti k realizaciji posameznih sklepov, in sicer:
Glede na to, da se teme iz prejšnje seje nadaljujejo tudi v današnji (18.6.) in da niso bili sprejeti
posebni sklepi se sprejme
1. sklep: Potrdi se zapisnik 8. seje in se objavi na spletu
2. Obravnava pobud in predlogov naših krajanov
Posebnih pobud s strani krajanov, razen tistih, ki smo jih že do sedaj posredovali županu in članom
OS, ni prišlo.
Novost je pobuda g. Tiselj Slavkota, da se na pokopališču obnovi piramida in ograja na severni strani
ter dokonča obnova spomenika v Grajski vasi.
Ga. Kosu je podala vprašanje kako je z javno razsvetljavo od Žerovnika do Grajske vasi, da luči ne
gorijo.
2. sklep: Pregledati je potrebno pobude in jih vključiti v rebalans proračuna za leto 2012 in predlog
proračuna za leto 2013. V tem času pa poslati dopis na župana in ga seznaniti s tekočo problematiko
glede upravljanja Doma krajanov, pogrebne in pokopališke dejavnosti in vseh dosedanjih pobud
krajanov, vključno s pobudami g. Tiselj Slavkota in ga. Kosu Božene.

3. Način in vsebina obveščanja krajanov
3. sklep: Ta točka se pridruži točki 4. dnevnega reda
4. Tekoče oz. aktualne zadeve:


pogrebna in pokopališka dejavnost – odzivi in utemeljitve

Pri obravnavi te točke sta bila prisotna dva predstavnika pogrebne službe Morana iz Pariželj ( tudi g.
Steblovnik) , saj smo želeli dodatna pojasnila (iz prve roke) v zvezi z delovanjem te službe po
spremembi ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti. Obema je bilo postavljeno veliko vprašanj,
vključeval se je tudi g. Vinko Topovšek, ki je kakor je bilo zaznati aktivno vključen tudi v pogrebno
dejavnost in bo še naprej nastopal kot vmesni člen med pogrebno službo in krajani. Zagotavljali so da
naši krajani ne bodo v ničemer prikrajšani. Zagotovili so nam, da bo ključ od mrliške vežice tako kot
do sedaj pri g. Vinku Topovšku in da bomo bedenje v vežici lahko sami uravnavali. V nasprotju s
prvimi tolmačenji je bilo predočeno, da dejavnosti na pokopališču samem pripadajo pogrebni službi
Morana, saj je občina sklenila z njo pogodbo in krajani v tem delu nimajo žnosti izbirati med
pogrebnimi službami. Razen seveda pri prevozu do mrliške vežice. Oba predstavnika sta zagotovila,
da se ljudje te spremembe navadijo in da ni nobenih težav, kar je tudi praksa po drugih občinah, v kar
se je prepričala tudi predsednica KO na podlagi telefonskih pogovorov in kontaktov po emailih. Oba
sta zagotovila, da je poslovna praksa med pogrebnimi službami v primeru potrebnega sodelovanja
(obveščanja, oz. umika, če je vključena druga pogrebna služba), dobra. Prav tako je dobro tudi
sodelovanje z župniki in posameznimi župnijami. Članom KO je kot predstavnikom krajanov
bistveno, da je za vse krajane ob sicer težkih trenutkih, vse to kar se da čimmanj stresno in boleče. Oba
predstavnika so tudi seznanili s tem, da je zadeva okrog mrliške vežice na Gomilskem zelo specifična,
saj je bila grajena s samoprispevkom in z velikim odrekanjem in prostovoljnem delu posameznikov.
Sodelovanje s pogrebno službo Ropotar je pravzaprav bilo za naše krajane tudi „krajevno običajen“
način slovesa s svojcem.
4. sklep: Pogrebna služba Morana je pripravljena sodelovati pri pripravi obvestil po domovih, če
se bo izkazalo to za potrebo in je hkrati pripravljena upoštevati določene umestne pripombe na
njihovo delovanje in kakšne napake sproti odpravljati, če je le mogoče in da deluje v skladu s
pogodbo, ki je sklenjena med njo in občino Braslovče in umestnimi željami krajanov KO
Gomilsko.


prireditev „Pozdrav življenju“

Predsednica je vse prisotne seznanila s prireditvijo „Pozdrav življenju“, ki bo v petek, 23. 3. 2012, ki
je v organizaciji KD Gomilsko, v sodelovanju z Društvom kmečkih žena in deklet Trnava – Gomilsko.
5. Razno
Pod točko razno ni bilo posebne razprave.
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.
Zapisala:

Predsednica KO:

Marija Rančigaj

Marija Rančigaj

