OBČINA B R A SL O V Č E
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ZAPISNIK 10. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 18.06.2012

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Pregled odgovorov na javno razgrnitev o protipoplavni zaščiti…
Pobude krajanov preko predstavnikov KO
Razno

Prisotni:
Člani KO; Iztok Derča, Marija Rančigaj, Karel Orožim, Anton Rančigaj, Boža Kosu
in podžupan Tone Repnik
1. Marija je podala dnevni red, ki je bil sprejet.
2. Podan je bil pregled sklepov zadnje seje in soglasno potrjen zapisnik.
V tej točki je podžupan podal uradno pojasnilo, da je uradni »skrbnik« Doma krajanov
na Gomislkem Lucija Blatnik

Pregledani so bili odgovori pristojnih na vprašanja in pobude postavljena na javni
razgrnitvi načrta protipoplavne zaščite Celja in Laškega.
Ugotovljeno je bilo, da so odgovori vse preveč splošni in na nobeno vprašanje ni bilo
konkretno dogovorjeno, ali ponujena kakšna od rešitev.
KO bo v prihodnje aktivno spremljal to problematiko in se po potrebi in svojih
zmožnostih aktivno vključeval.
3. Pobude krajanov:

Rezana – ostajajo aktualne pobude s prejšnjih sej
Selo-prav tako
Marija predlaga, da se v septembru pristojne ponovno opomni na nerešene zadeve.
Orožim opozarja, da so na Gomilskem na zavrtih 4 globoke udarne jame, katere je
potrebno nemudoma sanirati.
Dželagič je opozoril na potrebno sanacijo ceste v Šmatevžu naproti Ljubota. Marija bo
obe pobude posredovala g. Cimpermanu na Občini, da se čimprej pristopi k sanaciji.
Marija je podala informacijo g. Cimpermana, ki je povedal, kako so se sanirale
pobude KO iz preteklosti in med drugim povedal, da je v načrtu tudi sanacija piramide
in ograje na pokopališču. Prav tako se ureja nadaljna dokumentacija za izgradnjo
kanalizacije Grajska-Kaplja vas.
Sanacija Doma krajanov na Gomilskem je odvisna od uspešnosti sodelovanja na
razpisu, kateri je bil ustrezno pripravljen.
Na pokopališču na Gomilskem je predvidena ureditev ograje okrog pokopališča na
način kot je to že urejeno na južni in zahodni strani. Vsa dela na pokopališču se bodo
izvajala v prihodnjem letu.
V Grajski vasi se bo okolica spomenika sanirala še letos.

V zvezi predloga za občinsko priznanje bi KO predlagal Urankar Antona,zaradi njegove
vsestranske aktivnosti.
Preveri se tudi za Cizej Igota, če je tovrtstno priznanje že dobil.
4. Razno
Podžupan je pojasnil da se odvijajo aktivnosti v zvezi trgovskega itd. centra v
Braslovčah in bi naj letos pričeli z deli.
V Letušu se je obnovila žaga.
Grad Žovnek se obnavlja v okviru društva.

Gomilsko 18.06.2012

Iztok Derča

