OBČINA B R A SL O V Č E
KRAJEVNI ODBOR GOMILSKO
3303 GOMILSKO
ZAPISNIK 16. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 14.10.2013
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika (predsednica KO)
3. Poročilo, oz. seznanitev z ostalimi aktualnimi zadevami na nivoju občine v zvezi s KO Gomilsko
(poročajo svetniki in podžupan)
4. Seznanitev z namerami v zvezi s šolstvom na Gomilskem (podžupan)
5. Delovanje društev v KS Gomilsko in morebitne skupne aktivnosti (predstavniki društev)
6. Aktualne zadeve in pobude, posredovane s strani krajanov (vsi prisotni)
7. Razno
Prisotni:
Člani KO; Iztok Derča, Marija Rančigaj, Karel Orožim, Anton Rančigaj, Boža Kosu,Boži Andoljšek
Opravičeno odsotni: Simeon Rizmal
Seje se je udeležil in podžupan Tone Repnik ter člana OS Zdenko Beloglavc in Vinko Drča.
Udeleženi predstavniki in pooblaščenci društev:
Boža Kosu (TD in RK Braslovče-Gomilsko, Iztok Derča (za PGD Grajska vas), Boštjan Brišnik (za
PGD Gomilsko), Andrej Šram (za KD Gomilsko), Anka Trogar (za Društvo kmečkih žena TrnavaGomilsko) in Boži Andoljšek (za ZZB).
1. Glede na prisotnost je bila ugotovljena sklepčnost.
2. Marija je podala zapisnik prejšnje (15) seje KO in sklepe sprejete na tej seji. Med drugim je
omenila tudi aktivnosti g. Mazeja pri oživljanju dejavnosti v Šmatevžu. Pri čemer KO Gomilsko
podpira vsa njegova prizadevanja in aktivnosti v zvezi zagona proizvodnje in ureditve okolice.
Celotni zapisnik s sklepi je dostopen na spletni strani obline Braslovče. Zapisnik s sklepi je bil
dan na glasovanje in sprejet
3. Marija je podala par informacij iz 21. In 22. seje OS Braslovče ter pregledala gradivo za 23.
sejo, ki bo 16. 10.2013:
-obnova Doma krajanov na Gomilskem se bo izvajala postopoma, saj občina ponovno ni bila
uspešna na razpisih.
-križišče na magistralni cesti je dokončno urejeno. Ob tem se porajajo določeni pomisleki,
vendar v glavnem govorice, brez prave strokovne podlage. Zaključek je bil, da je z izgradnjo
križišča prispevan velik del k varnosti prometa, predvsem pešcev, pri prečkanju MC. Prav tako
izgled in funkcionalnost avtobusnih postaj.
-v zvezi namigovanj o ustreznosti kadra na POŠ Gomilsko je navedeno, da je kader po
strokovni plati ocenjen primerno, vožnja določenih otrok v šolo Braslovče namesto na

Gomilsko je pa običajno povezana s povsem praktičnimi razlogi ( služba staršev ipd.) in ni
običajen oz. zaskrbljujoč pojav.
G. Repnik:
Podal nam je poročilo o realizaciji sklepov 22. Seje OS in poleg tega poudaril še sestanek
županov in Odbora za kmetijstvo v zvezi zadnje suše in raznih ukrepov. Med drugim tudi
projekt izgradnje »mokrih« namesto suhih zadrževalnikov vode in s tem povezano
namakanje. Bil je tudi sestanek vpletenih v gospodarjenje z namakalno vodo na temo
učinkovitega gospodarjenja s to vodo.
Seznanil nas je tudi, da se v OŠ Braslovče ravno v tem času daje v zagon novi sistem
ogrevanja s toplotno črpalko, katero je prispeval Kronoterm iz Orle vasi s kreditiranjem, da se
črpalka odplača z prihrankom pri ogrevanju.
Vinko Drča:
V zvezi zadrževalnikov potekajo aktivnosti.
Meni, da so razpisi za obnovo Doma krajanov neuspešni, ker so prijavljeni zneski previsoki,
pri čemer vsak dober gospodar ne bo vlagal denarja v nek objekt brez ekonomske
prihodnosti.
Glede na to, da se pojavljajo razne govorice o neustreznosti Doma krajanov in dvomov v
njegovo obnovo, je Vinko poudaril, da je bil Dom krajanov v času njegove izgradnje, zgrajen
moderno in po vseh pravilih stroke in tistemu času primerno. V dani situaciji je pač potrebno
razmisliti, kako kar najbolj učinkovito dom obnoviti in uporabiti.
Glede križišča na Rezani je pojasnil, da je izvedena obnova najbolj optimalna rešitev glede na
situacijo, s čimer je zagotovljena določena prometna varnost.
Kanalizacija mora biti prioriteta nas vseh. Trenutno je potrebno vse sile in finančna sredstva
usmeriti v dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema in počakati z ostalimi investicijami,
saj za vse enostavno ne bo dovolj denarja. Izgradnja kanalizacijskega omrežja je nujna.
Opozoril je na urejenost oz. neurejenost pokopališča na Gomilskem. Apelira na ustrezne
službe na občini, da se večkrat uredi okolica pokopališča.
Boža je postavila vprašanje, kako je z hišami, ki so oddaljene od sistema kanalizacije. Kako je z
izgradnjo malih oz. lastnih čistilnih naprav in s stroški.
Vinko je povedal, da je urejanje teh zadev zajeto v regionalnem sistemu in bi naj čiščenje
odplak stalo enako, ali je hiša priklopljena na sistem javne kanalizacije, ali na objekt lastno
čistilno napravo,ker ni možen priklop na javno omrežje. Te zadeve so že rešene sistemsko.
SKLEP: spremljamo delovanje OS in gradive teh sej, da se lahko ustrezno in pravočasno
odzovemo
4. Glede na to, da se je 5. razred POŠ Trnava preselil na Braslovče, se je enaka težnja baje
pojavila tudi na Gomilskem. Obstaja bojazen za slabšanja položaja POŠ Gomilsko oz. se
pojavljajo govorice o njenem postopnem ukinjanju.
Odgovor je podal g. Repnik:
Nihče nima namena, niti ne bo ukinjal delovanja POŠ Gomilsko. Navsezadnje gre za 200 let staro
ustanovo, ki je med drugim tudi gibalo kraja. V Trnavi je prišlo do prestavitve 5. razreda v

Braslovče, zaradi prostorske stiske, ker so s tem pridobili en oddelek vrtca. Na Gomilskem
zaenkrat tovrstne prostorske stiske ni. Kako bo v prihodnosti s 5. razredom se ne ve, šola kot
takšna se pa v nobenem primeru ne ukinja.
SKLEP: KO je proti ukinjanju oddelkov POŠ Gomilsko in zahteva, da se naredi vizija šolstva na
Gomilskem na dolgi rok.
5. Marija je poudarila, da so društva v krajih aktivna ampak se o aktivnostih in delovanju
premalo obvešča krajane.
V debati je bilo ugotovljeno, da se društva lahko poslužujejo obveščanja preko občine in
»rumenega lista«, katerega prejema večina gospodinjstev.
Boža je predstavila aktivnosti Rdečega križa Gomilsko. Rdeči križ Gomilsko uradno deluje kot
»Rdeči križ Braslovče-Gomilsko«, njegove predstavnice na Gomilskem so Boža Kosu in
Marjeta Derča. Na njiju se lahko tudi obrnejo z vsemi vprašanji.
Andrej Šram je vprašal kako je s prometno varnostjo otrok. Opaža se namreč razposajenost
neoznačenih otrok, predvsem na poti v šolo zjutraj v mraku. Opomnil nas je, da bi lahko
otrokom ob obdaritvi ob koncu leta morda podarili tudi kresničke in nekaj prispevali k
prometni varnosti in na »rumenem listu« starše opozoriti na primerno in predvsem varno
obnašanje otrok v prometu.
Marija je predlagala, da bi se razna društva uskladila pri predlaganju dobitnikov občinskih
priznanj. Pojasnjeno je bilo, da je bistvo predlagateljev ravno raznolikost in istočasno
ponavljanje nominirancev, o primernosti itd. pa odloča komisija.
Marija je tudi predlagala, da bi se društva združila pri morebitnem skupnem srečanju ob
koncu leta, ob minimalnih sredstvih. Udeleženci bi poskrbeli za hrano in vse bi naj potekalo
na realnih tleh. Predstavniki društev bodo to pobudo podali naprej svojim organom in se o
tem izjasnili na naslednji seji.
Boži, nas je kot predstavnik ZZB NOB povabil na vsakoletno komemoracijo ob dnevu spomina
na mrtve pri POŠ Gomilsko.
6. Boža: Vzdrževanje občinskih cest je neustrezno oz. bi jih bilo potrebno večkrat pometati in ne
samo spomladi. Letos je bilo tudi to pometanje slabo. Prav tako bi bilo potrebno pravočasno
očistiti jaške in mulde ob cestah v Grajski vasi.
Krajane bi bilo potrebno opozoriti, da so dolžni za sabo počistiti cesto. Tako tisti, ki kosijo
zelenice ob cesti, kot kmetje.
Marija: ostaja aktualna pobuda za ureditev javne razsvetljave na Rezani na relaciji MustangRezana.
Boži: ureditev ceste v Šmatevžu na relaciji Slemenšek-Grah, ker baje ni v okviru zazidalnega
načrta. Potrebno je urediti ustrezno odvajanje komunalnih vod in cesto ustrezno razširiti in
urediti. Prav tako ureditev ceste v Šmatevžu na relaciji Mak-ekološki otok.
Zakl: urediti odvodnjavanje meteornih vod na določenih delih (npr. Rožič)
Gomilsko: Na splošno slabo stanje cest na Gomilskem, stanje javne razsvetljave.
Ne glede na vse navedene težave pa ostaja prioriteta izgradnja kanalizacija, saj se bo po
izgradnji le te lahko reševalo večidel navedenih težav.

7. Marija je podala info, da je uspela realizacija ob pomoči KO pri urejanju nabrežja Bolske oz.
čiščenju le tega.
Podžupanu se je zahvalila za pomoč pri ureditvi brvi na Rezani.
Vinko je pred letom in sedaj ponovno apeliral na občino, da le ta naprej apelira na ustrezne
službe, da se pogosteje kontrolira gibanje in aktivnosti t.i.«zbiralcev železa« oz. odpadnih
kovin. Običajno je namreč njihova dejavnost povezana s kriminalnimi dejanji. Potrebno je
zagotoviti poostren nadzor s strani inšpekcijskih služb in policije, namesto da krajani
trepetajo za svoje premoženje, ko jih opazijo.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Gomilsko 14.10.2013

Iztok Derča

