Občina Braslovče
KO Gomilsko
3303 GOMILSKO

Z A P I S N I K
11. seje KO Gomilsko, ki je bila v ponedeljek, dne 24. septembra 2012 ob 20.00 uri v sejni sobi
Doma krajanov Gomilsko z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
2. Pregled sklepov zadnje seje OS in aktualnega dogajanja v občini
3. Pregled korespondence glede realizacije pobud s strani KO
4. Aktualne zadeve, posredovane s strani krajanov
5. Razno:
- občinski nagrajenec, predlagan s strani KO Gomilsko, g. Urankar Anton
- srečanje starejših krajanov
- pogodba o pokopališki dejavnosti
- razpis za obnovo Doma krajanov Gomilsko
Prisotni: Orožim Karl, Rančigaj Marija, Kosu Božena, Andoljšek Boži, Đelagič Branko, Blatnik
Lucija
Odsotni člani: Derča Iztok , Vasle Marko, Rančigaj Anton, Rizmal Simon
Odsotni vabljeni: g. Tone Repnik, podžupan – opravičeno; g. Beloglavc, g. Vasle in g. Drča
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika
Zapisnika 10. seje nismo mogli pregledati, saj ni bil napisan. To točko bomo prenesli na 12. sejo, ko
bomo potrjevali zapisnika 10. in 11. seje. Po potrditvi ga bomo posredovali na spletne strani.
1. sklep: Na naslednji, to je 12. seji se pregledata zapisnika 10. in 11. seje
2. Pregled sklepov zadnje seje OS
Marija Rančigaj pove, da so bili na to sejo vabljeni vsi trije svetniki iz področja KO Gomilsko, ki
pa se je nihče od vabljenih ni udeležil. To dejstvo otežuje seznanitev z uradnim dogajanjem v
občini. Zadnja (15.) seja OS je namreč bila 5.9.2012, s katere pa še ni zapisnika in tako nimamo
verodostojnih in aktualnih informacij iz prve roke. Iz vabila je sicer moč razbrati dnevni red, seveda
pa ne sklepov, čeprav je bilo govora o pomembnih stvareh.
2. sklep: Ob sklicu naslednje seje KO se posebej pozove svetnike iz našega KO in poudari
pomembnost njihove udeležbe na sejah KO.
3. Pregled korespondence glede realizacije pobud s strani KO
Marija Rančigaj pove, da je od zadnje seje (10.), pred in po njej, ki je bila 18.06.2012, imela
kontakte po elektronski pošti s pristojnimi službami na občini, predvsem z režijskim odborom, ki
jih je ocenila za dobre. Bili so potrebni zaradi pobud krajanov in priprave na 10. sejo KO.
V nadaljevanju so navedeni izvlečki:
 4.6.2012 je režijski odbor poročal, da so bile opravljene naslednje stvari: nameščanje novih
železnih cestnih pokrovov jaškov okoli Doma krajanov; pred 1. majem je potekala
popolnitev cestišča proti Šmiglovini s hladnim asfaltom; v Grajski vasi se je saniralo divje
odlagališče ob vodi, kjer so bili tudi azbestni odpadki (salonitke); v Domu krajanov se je
izvedlo vzdrževalna dela, prepleskanje in ureditev mladinske sobe ter namestitev
garderobnih klopi; v planu pa so še vzdrževalna dela na pokopališču (ograja, piramida,...),

označbe cestišč v Grajski vasi, mulčanje ob lokalnih in občinskih cestah ter namestitev
strelovodov; glede kanalizacije pa je bila naslednja obrazložitev: „ sprejeta je sprememba
kanalizacijskega sistema iz manjših čistilnih naprav v povezovalni kanal (za celotno občino
in to s povezovalnim kanalom Grajska vas – Kaplja vas – Gomilsko. Idejna zasnova je v
izdelavi, v letu 2012 bomo naročili še PGD za odcep Kaplja vas – Grajska vas“.
 5.6.2012 se je režijski odbor na naša dodatna vprašanja odzval z naslednjim pismom:
Kanalizacija:
Za področje Gomilskega je bil prvotni plan manjše čistilne naprave. Sedaj pa je bil sprejet načrt, da
se izgradi kanalizacijski kanal Grajska vas – Kaplja vas – Gomilsko. To je dobra novica, ker se
istočasno uredijo tudi cestišča… Trenutno je zadeva v izdelavi PGD-jev, čas izvedbe samega kanala
pa je odvisen od financ.
Dom krajanov:
Čaka se na odobritev razpisa, na katerega se je Občina prijavila. Če bo razpis odobren, se bo
izvedla celostna prenova (fasada, okna, ogrevalni sistem, parking, razsvetljava..). Če razpis ne bo
odobren, bo Občina dom obnavljala po svojih zmožnostih.. Za hitrostne omejitve prvič slišim. Me pa
čudi, ker jih (t.i. ležeče policaje) po drugih krajih celo odstranjujemo. Na vašo željo lahko eno takšnih
ovir v centru Gomilskega (pri bivšem mesarju) ponižamo, ker je trenutna zelo visoka. Tista pri
gasilskem domu je ravno pravšnja.
Pokopališče:
V prihodnosti je potrebno urediti ograjo na severni strani (pol jo je zidane razpadajoče, pol jo je
žičnato pletene). V planu je izgradnja ograje, kot je vzhodna in južna (kombinacija zidu in cipres..).
Prav tako je v prihodnosti planirana sanacija zidane škarpe ob mrliški vežici, ker se je neestetsko
nagnila. Trenutno pa čakamo na smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine za sanacijo razpok
na piramidi. Ker ne želimo dvigniti najemnine grobov, vsa ta dela še ne bodo opravljena letos..
Spomenik 1. sv. vojne v Grajski vasi:
Od zavoda za varstvo kulturne dediščine smo prejeli tudi smernice za dokončno ureditev spomenika
v Grajski vasi (namestitev granat in obnova napisa). Omenjena dela nameravamo izvesti kmalu.
Prav tako so v planu obnove napisov na spomeniku NOB.
Kot odziv na zaključke 10.seje je potekala naslednja korespodenca:


27. 6. smo na občino, konkretneje na g. Cimpermana naslovili naslednja vprašanja oz. pobude:

- kje konkretno so se utrevale bankine
- kje točno sta ti dve divji odlagališči ob vodi v Grajski vasi
- namestitev primernih hitrostnih ovir na Rezani, oz. znaka za omejitev hitrosti
- javna razsvetljava na Rezani (potreben je ogled in kakšna primerna, oz. enostavna rešitev)
- ponižanje hitrostne ovire v centru Gomilskega (pri bivšem mesarju)
- nekateri lastniki grobov so dali pobudo, da bi pristrigli oz. prisekali tiste ciprese, ki so se že
zelo zarasle v spomenike na zahodni strani pokopališča
- podpiramo vse pobude, ki jih podaja g. Tiselj Slavko in smo vam jih tudi posredovali. Niso
povezane z zelo visokimi stroški, on sam pa je že zelo poskrbel za vse potrebno
- zelo dobro bi bilo, da bi se čimprej pristopilo k vzdrževalnim delom na pokopališču (ograja,
piramida,…) in vsemu ostalemu kar ste navedli: mulčanju, označbi cestišč v Grajski vasi in
namestitvi strelovodov.


2. 7. smo na KO prejeli naslednjo pojasnilo s strani g. Cimpermana
 utrjevanje bankin: ob sanaciji obcestnega jaška pri mostu v Grajski vasi (v smeri od Šmajsa, točno


ve g. Vinko Drča) in ob utrjevanju cestišča na Šmiglovino pred 1. majem, ter v Šmatevžu ob
utrjevanju cestišča skozi gozd.
divji odlagališči: s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor smo dobili poziv, da saniramo divja

odlagališča in sicer na lokacijah K.O. Grajska vas, št. parc. 759 in št. parc. 607/2, kar smo v
sodelovanju z lastniki parcel tudi storili. Prilagam dve sliki za lažjo prepoznavo kraja.


namestitev hitrostnih ovir in znakov za lokalne in javne poti je v pristojnosti Odbora (sveta) za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skupaj s predstavnikom Policije in inšpektorja za ceste
določi cestni režim. Zato je potrebno na odbor (vodi ga Jure Vasle) poslati točno določene želje (kje
točno in kaj). Ker pa domnevam, da gre za državno cesto, pa občina nima nikakršnih pooblastil,
ampak želje (v kolikor smatra za utemeljene) zgolj posreduje na DRSC.



glede javne razsvetljave na Rezani (trenutno) nimam podatkov (se bom pozanimal in sporočil
naknadno).

 znižanje hitrostne ovire gre v plan.


režijski obrat je spomladi obstrigel ciprese na pokopališču. Za dodatno obsekanje pa imamo
pomisleke, ker potem na tistem mestu nekaj časa nebi bilo »zelene« ograje. Najemnik grobov lahko
sicer vsak sam pri svojem grobu odstrani moteče veje, ali pa to naroči naši službi na tel. 051 325
888.

 spomenik 1. sv. vojne v Grajski vasi: po smernicah, ki smo jih prejeli od Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Celje smo v tem času že obnovili napise (pozlatitev), v kratkem bomo namestili še tri
granate.




prav tako smo v tem času že uredili talne označbe in mulčanje, za obnovo piramide pa smo tudi že
prejeli smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine in nadaljne aktivnosti so v teku.
2. 7. naš odgovor

- glede namestitve hitrostnih ovir bomo nadaljevali z aktivnostmi v smeri, ki ste jo nakazali
- glede javne razsvetljave se resnično priporočamo, da se pozanimate, saj so možne enostavne
rešitve, ki so kljub vsemu verodostojne
- upamo, da glede znižanja hitrostne ovire pri bivšem mesarju ne bo predolgo trajalo (plan!)
- glede možnosti obsekanja ciprese bomo seznanili tiste, na katere bi se to nanašalo
- očitno bo spomenik v Grajski vasi zelo hitro obnovljen.
- premik se je zgodil tudi glede piramid. Ali morda tudi glede ograje?
Nova pobuda:
- občan je opozoril na luknje in jame v asfaltni površini na relaciji od Doma krajanov do
Gasilskega doma. Še posebej kakšnih petdeset metrov pred Gasilskim domom. Pohvalil je
zapolnitev jam pred njim in opozarja še na zgoraj omenjeno relacijo. Baje je tako hudo, da
moti celo spanec. Če bo kakšna možnost, ne pozabite na zapolnitev teh jam! To niso preveč
zahtevne želje, za katere menimo, da se dajo z malo dobre volje, hitro urediti.


26. 7.; elektronska pošta kot pobuda krajanov:

- Kljub času dopustov se obračam na vas s prošnjo, da na občini proučite kdo in na kakšen
način bi se lahko lotil urejanja »razvaline« na sredi vasi Gomilsko (nasproti bivše mesnic, oz. pri
hitrostni oviri). Dejansko vse skupaj izgleda neprimerno. Morda je potrebno samo malo informacij,
saj tako ne more biti.
- Drugače pa je isti član KO potrdil, da se je cesta na Zavrtih kar dobro uredila.
- Pereč problem je tudi to kar sem vam že pisala, in sicer luknje v asfaltu na relaciji Dom
krajanov Gomilsko in Gasilski dom in


30. 7. odgovor na njo:

Razvalina, ki jo omenjate, je v privatni lasti, zato več od vljudnostnega pisma ne moremo storiti. Lastnici iz
Oplotnice bomo poslali pismo, kjer bomo izrazili željo, da porušeno zgradbo sanira…
In še podatek iz prejšnje korespondence:

Podjetju VOC smo predali naročilo za sanacijo cestnih lukenj (Dom krajanov – Gasilski dom), ter znižanje
cestne ovire pri bivši mesnici.
Postavitev javne razsvetljave Rezana – Grajska vas je v letošnjem proračunskem planu, začetek izvedbe
jeseni.

Opomba: Z vso korespondenco sta bila sproti seznanjena tudi g. župan in g. Šoštarič.


26. 7. smo na g. župana naslovili naslenje elektronsko sporočilo:

Lepo prosim, če nas obvestite koliko bo z mesecem septembrom vpisanih otrok po posameznih
razredih v POŠ Gomilsko. To nas zanima kot KO Gomilsko, saj je slišati, da zelo malo in da bodo
trije oddelki v kombinaciji. Seveda pa ne moremo sprejeti neuradnih informacij, zato prosimo za
uradno pojasnilo, saj krajani od nas pričakujejo verodostojne informacije. Morda bi se morali
obrniti na šolo, ampak ker ste vi naša prva »instanca«, smo se tega lotili na ta način.
ODGOVORA NISMO PREJELI
3. sklep: Predsednico KO se zadolži, da povzame vse odprte zadeve in jih posreduje do g. župana.
4. Aktualne zadeve, posredovane s strani krajanov
Opombe na korespondenco s strani občine po 10. seji:

pridobiti natančno lokacijo sanacije obcestnega jaška pri mostu v Grajski vasi v smeri od
Šmajsa (email: 2.7.) - veza g. Drča Vinko

kljub fotografijam bi prosili za bolj natančno pojasnitev lokacije divjih odlagališč in
lastnikov parcel št. 759 in 607/2

glede namestitve hitrostnih ovir in znakov za lokalne in javne poti se bomo v skladu s
priporočilom obrnili na Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Braslovče
(predsednik g. Jure Vasle)

glede javne razsvetljave na Rezani se bomo še dodatno pozanimali pri pristojnih organih na
občini


pozorni moramo biti na plan glede hitrostne ovire



obvestiti krajane glede možnosti obsekavanja cipres ob njihovih grobovih



pozorni moramo biti na realizacijo obnove piramide na pokopališču

NOVE POBUDE:
Grajska vas:

na občino je potrebno posredovati problem pri mostu čez Konjščico, saj je vdrtina na desni
strani cestišča iz smeri središča Grajske vasi

občino seznanimo s slabimi medsosedskimi odnosi družin Stanko Franca in Slapnik Matije v
Grajski vasi, ki jih ni za podcenjevati in apeliramo, da po svoji presoji naredijo korak naprej
Šmatevž:


v Šmatevžu je še vedno problem lukenj v asfaltu, kontaktna oseba g. Đelagič Branko


KO je pripravljen podpreti prizadevanja go. Darinke Čuk v smeri njenih prizadevanj
čiščenja odtoka na njeni parceli v križišču v Šmatevžu. Pozove se jo, da na KO naslovi svoj predlog
rešitve, ki ga bomo proučili in storili vse kar je v naši moči, da se zadeva dokončno uredi, predvsem
s pomočjo občinskih služb


v Šmatevžu se ob cesti, ki vodi od kmetije Grah navzgor ni pravočasno utrdil odvodni jašek

in tako se ob nalivih vse v smeri prodi gozdu zamaši in vodi udari na plano. Predlagamo, da se
očisti.

v Šmatevžu pri kapeli na cesti, ki vodi od Gomilskega proti Braslovčam je nastala udrtina v
asfaltu in je potrebna sanacija


v Šmatevžu se ponovno opozarja na veliko problematiko cest po celi vasi

Gomilsko:

okrog Doma krajanov in po cesti na relaciji od Doma krajanov do gasilskega doma se naj
sanira cesta z nekaj navoženega asfalta

nujna je sanacija zadnjih vrat pri vstopu na oder od zahodne strani Doma krajanov, saj gre za
ogromno izgubo energije


javna razsvetljava pred Domom krajanov, saj ne gori niti ena luč



sprotno čiščenje kontejnerjev pri trgovini, saj so dolgo popolnoma zasedena



problem tovornjaka, ki je postavljen čisto zraven kontejnerjev



javna razsvetljava čez vas Gomilsko in pri pokopališču



pregled vodovodnih pip na pokopališču, saj je zaznati puščanje vode


nujno je obžagati kostanj pred šolo, ki pravzaprav stoji med domačijo Hočevar in
Semprimožnik
Zakl:
Splošno:

prosimo, da nas seznanite s spremembami glede dostave poštnih pošiljk, saj so predvsem
podjetniki ovirani pri svojem delu

problematika neprivezanih psov, saj se ljudje čutijo ogrožene in nemočne, ko pride do
srečanja


ponovna poizvedba glede števila vpisa otrok v POŠ Gomilsko


pregledati arhiv (domnevno SZDL-a), ki je v sobi v 1. nadstropju Doma krajanov (zadevo je
izpostavila ga. Blatnik Lucija)
4. sklep: Predsednico se zadolži, da posreduje vse nove pobude do g. župana
5. Razno
a.) Marija Rančigaj prisotne seznani, da je naša pobuda glede prejemnika občinskega priznanja, t. j.
srebrne plakete, za g. Antona Urankarja, bila uspešna. Priznanje mu je bilo podeljeno na slavnostni
seji OS dne 21. 9 2012, ki je letos bila v Letušu
b.) Božena Kosu seznani vse prisotne, da bo letošnja prireditev Vesela jesen potekala v malce
okrnjeni obliki, saj bo samo sobotna zaključna prireditev, in sicer 20.10.2012 ob 8.00 uri. Ob tej
priložnosti bo tudi srečanje starejših krajanov s pogostitvijo. Tako bosta tudi letos kot vsa leta do
sedaj združena dva dogodka
c.) nekateri krajani so nas opozorili na VII. člen Najemno pogodbo za grobni prostor, ki so jo prejeli
v podpis s strani občine, s katerim se ne morejo strinjati. To bi pomenilo neenakopravnost v njihovo
škodo s tistimi imetniki grobov, ki ležijo na južni strani pokopališča. Pri morebitnih poškodbah so
tudi popolnoma nemočni in nimajo nadzora nad ravnanjem s spomeniki, ki bi te poškodbe lahko

povzročil ali pa bi jih bilo mogoče preprečiti. V veliki meri je to odvisno od skrbenega ravnanja.
d) neuradno nas je g. Tone Repnik po telefonu seznanil, da na razpisu za obnovo Doma krajanov
nismo uspeli. KO pa naj pridobi uradno informacijo.
5. sklep: Predsednico se zadolži, da v okviru te točke poskrbi za realizacijo

Zapisala:
Marija Rančigaj

Predsednica KO:
Marija Rančigaj

