Občina Braslovče
KO Gomilsko
3303 GOMILSKO
ZAPISNIK
12. seje KO Gomilsko, ki je bila dne 05. novembra 2012 ob 19.00 uri v sejni sobi Doma krajanov
Gomilsko z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1. Pregled sklepov 10. in 11. seje in potrditev zapisnikov (predsednica KO)
2. Pregled sklepov 16. seje OS in aktualnega dogajanja v občini (svetniki in podžupan)
3. Pregled korespondence glede realizacije pobud s strani KO in zatečeno stanje glede realizacije
(predsednica KO)
4. Aktualne zadeve, posredovane s strani krajanov (vsi prisotni)
5. Terminski načrt obravnave in sprejemanja proračuna občine za leto 2013 (predsednica KO)
6. Priprava predloga finančnega načrta z obrazložitvami (vsi prisotni)
7. Razno
Prisotni: Rančigaj Marija, Rizmal Simeon, Kosu Božena, Rančigaj Anton, Boži Andoljšek, Filip
Beloglavc, Lucija Blatnik in g. podžupan, Tone Repnik
Odsotni: opravičeno: Derča Iztok; neopravičeno: Marko Vasle, Karli Orožim, Vinko Drča, Jure Vasle
Ad 1.) Predsednica je prebrala zapisnika 10. in 11. seje KO, na katera ni bilo pripomb.
1. sklep: Potrdita se zapisnika 10. in 11. seje KO in se objavita na spletu
Ad 2.) Prisotni se samo seznanijo z dnevnim redom 16. seje, saj zapisnika še ni bilo moč prebrati.
Bomo pa pozorni na zapisnik, ki bo priloga sklicu 17. seje. G. Beloglavc pove, da je zahteval pisno
pojasnilo glede izgradnje kanalizacije v vasi Gomilsko.
Ad 3.) Na podlagi sklepa 11. seje KO smo na g. župana naslovili naslednje pismo z dne 16.10.2012:
Spoštovani g. župan!
Na zadnjih dveh sejah KO Gomilsko se nam je odprlo nekaj vprašanj, o katerih vas želim v imenu KO
kot predsednica tudi seznaniti in prositi za dodatna pojasnila. K temu me zavezujejo tudi sprejeti
sklepi. Sicer ocenjujemo korespondenco z režijskim odborom za zelo dobro, pa vendar to ne zadošča
za rešitev vseh vprašanj in pobud, ki so jih na nas naslovili naši krajani oz. občani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Natančna pojasnila glede izgradnje kanalizacije, ki se navezuje na vas Gomilsko
Rezultati razpisa za obnovo Doma krajanov
Število vpisanih otrok v POŠ Gomilsko in perspektiva za naprej
Nestrinjanje občanov z Najemno pogodbo za grobni prostor v povezavi s VII. členom
Javna razsvetljava in hitrostne omejitve v zaselku Rezana – ranč Mustang
Znižanje hitrostne ovire sredi vasi Gomilsko (pred staro Mesnico)
Obnova piramide in ograje na pokopališču
Javna razsvetljava na pokopališču in puščanje vode ob vodovodni napeljavi
Sanacija cestišča na relaciji Dom krajanov Gomilsko do Gasilskega doma Gomilsko
Splošen problem cestišč v vasi Šmatevž, vključno z udrtino pri kapeli ob cesti na relaciji
Šmatevž – Braslovče, luknjami pri stanovanjski hiši Đelagič, problem na parceli Čuk Darinke,
zamašitev odvodnega jaška pri domačiji Grah in posledično razlitje vode ob gozdu

11. Problem vdrtine na desni strani cestišča pri mostu čez Konjščico in smeri središča Grajske
vasi
12. Sanacija zadnjih vrat na odru na zahodni strani Doma krajanov, saj gre za velike izgube
energije
13. Bolj pogosto čiščenje kontejnerjev za smeti in problem zelo blizu kontejnerjem parkiranega
tovornega avtomobila na Gomilskem pri trgovini Roter
14. Javna razsvetljava po vasi Gomilsko ne deluje
15. Obžagati kostanj na poti pred POŠ Gomilsko, saj preti nevarnost ob neurjih, kot je to bilo v
mesecu septembru. Stoji med domačijo Hočevar in Semprimožnik.
16. Seznanitev s spremenjeno dostavo poštnih pošiljk
17. Problematika neprivezanih psov, saj se občani čutijo ogrožene
18. Seznanitev vse najemnikov grobov, ki so ob cipresah, da imajo možnost skrajšanja
19. Opozarjamo na slabe med sosedske odnose med družinami Stanko Franc in Slapnik Matija iz
Grajske vasi
To bi bila trenutno v glavnem celotna »problematika« na območju našega KO Gomilsko. Kot rečeno
vas prosimo za pojasnila in seznanitev s strategijo razvoja na območju KO Gomilsko. Naše vasi,
predvsem vas Gomilsko, stagnira v razvoju, saj v veliki meri niso urejene niti najosnovnejše zadeve.
V mesecu novembru 2012 načrtujemo 12. sejo KO Gomilsko, na katero vas želimo tudi povabiti.
Seveda pa bomo pričakovali vaše odgovore. Upam, da vam to ne bo prevelik zalogaj, saj bi bilo dobro
v to vključiti tudi občinske službe in pod točko 5. tudi pristojni Odbor pod vodstvom g. Jureta Vasleta.
Predsednica KO:
Marija Rančigaj
Ad 4.) Aktualna problematika soupada z gornjo točko. Maksimalno se je potrebno angažirati pri
realizaciji in spremljati potek planiranja, sprejemanja in realizacije.
Ad 5.) Prisotni smo se seznanili s terminskim planom sprejetja proračuna za leto 2013, ki je priloga
tega zapisnika.
Ad 6.) Pod to točko se je začela odvijati aktivna debata. G. podžupan je ocenil, da je finančno stanje
ugodno. Prisotne člane KO je zanimalo kam se razporedijo sredstva, ki so sicer rezervirana v
proračunu za primer uspeha na razpisu. Tak je primer neuspeha na razpisu za sredstva za obnovo
Doma krajanov Gomilsko. G. Beloglavc pojasni, da je izdelan projekt za energetsko sanacijo Doma
krajanov. G. Andoljšek se sprašuje zakaj je prihodkovna stran proračuna tako negotova, da ne moremo
leta in leta biti kar na čakanju glede izvedbe projektov, da so finančni manevri v proračunu
nesprejemljivi. Ugotavlja, da se pristop k izdelavi proračuna ni nič spremenil. Po razpravi se sprejme
2. sklep: Na župana in njegove pristojne sodelavce se v okviru Terminskega plana naslovi
vsebinski predlog za sestavo proračuna Občine Braslovče, ki je naveden v nadaljevanju:
Datum: 09.11.2012
Zadeva: Predlog finančnega načrta za leto 2013
Spoštovana g. župan, Branimir Strojanšek in ga. Barbara Florjan Jelen
Na podlagi vašega dopisa z dne 24.09.2012 in kasnejše spletne korespondence, v nadaljevanju navajamo
predloge, za katere želimo, da se uvrstijo v finančni načrt za leto 2013 in s tem v proračun občine
Braslovče. Pri tem bi opozorili, da jih mi ne moremo finančno ovrednotiti, zato jih navajamo kar v obliki
projektov, za katere pričakujemo, da bi se po dolgoletnem govorjenju in obljubah, predvsem pa zaradi
nujnosti, morali uresničiti čim prej in na katere že ves čas opozarjamo.

Zato na podlagi sklepa 12. seje KO Gomilsko, ki je bila 05.11.2012, med nujno potrebne projekte uvrščamo
naslednje:
1. Kanalizacija skozi vas Gomilsko
2. Obnova Doma krajanov Gomilsko
3. Zaselek Selo: pritisk v vodovodni napeljavi (ni vode), cesta, pogoji za hidrant
4. Celotno omrežje cestišč v vasi Šmatevž, vključno z odmašitvami odvodnega jaška pri domačiji
Grah , postavitev cevi v smislu odprtega grabna na parceli Čuk Darinke, luknje v asfaltu pri
domačiji Đelagič in udrtina v asfaltu pri kapeli ob cesti Gomilsko – Braslovče pri domačiji Turnšek
5. Javna razsvetljava in hitrostne omejitve v zaselku Rezana – Mustang
6. Sanacija razlitja vode pri domačiji Žerovnik ob glavni cesti (splošen in dolgoleten problem)
7. Obnova piramide in ograje na pokopališču
8. Sanacija cestišča na relaciji Dom krajanov – Gasilski dom PGD Gomilsko
9. Manjši projekti:
- Znižanje hitrostne ovire sredi vasi Gomilsko
- Vdrtina na desni strani cestišča pri Konjščici iz smeri središča Grajske vasi
- Javna razsvetljava pred Domom krajanov
- Obžaganje kostanja pri šoli
- Sanacija zadnjih vrat na odru za zahodni strani Doma krajanov zaradi izgube toplote
- Dokončna ureditev spomenika I. svetovni vojni v Grajski vasi
V okviru sklepa te seje je bila sprejeta tudi zahteva po pridobitvi pisne informacije, v kateri fazi se nahaja
projekt kanalizacije skozi vas Gomilsko in obnova Doma krajanov Gomilsko.
Glede na ustno pojasnilo g. podžupana je bilo razumeti, da na razpisu za obnovo Doma krajanov ni bilo
uspeha in da je prišlo do prerazporeditve proračunskih sredstev. Tudi v tej zadevi želimo pisno
obrazložitev prerazporeditve.
Na seji KO je bilo zaznati precejšnje nezadovoljstvo z odnosom do razvoja tega predela občine. Zato je v
razpravi bilo moč zaznati željo po sklicu zbora krajanov. Tem aktivnostim smo vsaj za sedaj pustili še nekaj
časa.
G. župan, prosimo, da nam pisno posredujete odgovore na zastavljena vprašanja. Zavedamo se težke
situacije, odgovoren pristop pa je najpomembnejši.
Veliko uspeha pri vajinem delu v korist vseh in lepo pozdravljena!
Predsednica KO:
Marija Rančigaj
Ad 7.) Pod to točko je bilo izpostavljeno nastajajoče nesoglasje med Športnim društvom in sosedi objekta
Dom športa v Šmatevžu. Moti jih hrup, ki prihaja iz objekta. Odnosi so se kar precej zaostrili in nobena
lepa beseda ne najde pravega mesta. Strasti se vedno bolj razvnemajo, govori se o drug drugem, se
sumniči za določene aktivnosti in že vnaprej določi odgovornega za določeno nesoglasje, oz. prijavo
ustreznim organom. V razpravi je bilo rečeno, da vodstvo ŠD ni legitimno postavljeno, saj že dve leti ni bilo
občnega zbora.
Pri kontejnerju na Gomilskem pred Trgovino Roter je zelo blizu le-teh postavljen parkiran tovornjak, ki
moti dovoz smeti.
Na podlagi te razprave se sprejme naslednji:
3. sklep: Marija Rančigaj pokliče Mateja Jermana, predsednika ŠD in ga prosi za pojasnila in za
izboljšanje razmer in odnosov med društvom in bližnjimi krajani športnega objekta.
Rizmal Simon opozori na postavitev tovornjaka preblizu kontejnerja.
Zapisala:
Marija Rančigaj

Predsednica KO:
Marija Rančigaj

