
OBČINA PREBOLD
  Krajevni odbor  KAPLJA VAS
   Hme l ja r ska  ces t a 3 ,  3312 Pr ebo ld
    : (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05

Št. dokumenta: 0329-2/2011/20
Datum: 25. 04. 2012

ZAPISNIK

10. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila v torek, 24. aprila  2012 ob 19.00 uri v 
sejni sobi Gasilsko-vaškega doma v Kaplji vasi.  

Prisotni člani KO: ga. Jerica Merzelj- Gojznikar, g. Boris Potočnik, g. Mirando Flere, g. 
Janez Pikl, g. Nejc Potočnik, nadomestni član Davor Ribič, častni član KO Gabrijel Možina.

Opravičeno odsotni člani KO: g. David Stergar

Ostali prisotni: ga. Emilija Črnila (Občina Prebold- Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu), svetnik Miha Fonda, g. Dušan Kuserbanj ( ŠD Kaplja vas)

Opravičeno odsotni: župan Vinko Debelak, podžupan Franci Škrabe g. Franc Grenko (PGD 
Kaplja vas)

Neopravičeno odsotni: svetnika Branko Verk in Matjaž Debelak.

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 9. seje
2. Prenos informacij iz občinskega sveta
3. Razno

1. Pri pregledu zapisnika 9. seje se je ugotovilo, da so na občino bili dostavljeni vsi 
dosedanji zapisniki sej KO Kaplja vas. 
 Pri pregledu zapisnika nas go. Črnila seznani z že nekaterimi ukrepi iz prejšnje seje in 

sicer, znak za slepo ulico proti domačiji Grenko se bo v prihodnjih dneh postavil, prav 
tako se bo sanirala napaka pri hitrostni oviri, to napako bo odpravilo podjetje VOC, 
katero bo tudi postavilo znak slepa ulica.

 Odbojna ograja pri nogometnem igrišču se ne bo postavila dokler zahteva po njej ne 
bo obravnavana na Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 Go. Črnila pove, da bo realizirana tudi postavitev mačjih očes na odseku Dolenja vas –
Kaplja vas, zaradi nevarnosti in nepreglednosti pločnikov. 

 Drugo iz Zapisnika 9. seje je še v postopku reševanja.

SKLEP: Člani KO Kaplja vas so soglasno potrdili zapisnik 9. seje.
2. Prenos informacij iz občinskega sveta g. Pikl Janez pove, da je bila inšpektorica go. 

Andreja Ratajc iz inšpektorata  za gozdove na ogledu sečnje, katera ni bila pravilno 
sanirana in se je izvajala v letošnjem letu. Inšpektorica bo ustrezno sankcionirala kršitelje.



Prav tako je bilo s strani KO Kaplja vas predlagano, da se naj v bodoče, ko se bo 
opravljala sečnja v samo pogodbo zapiše, da se cesta po sečnji spravi v prvotno stanje oz. 
se plača odškodnina. Pri tem g. Fonda Miha pove, da je to vedno narejeno pri vsaki 
pogodbi oz. pri elaboratu sečnje, ter da mora izvajalec poskrbeti za odpravo nastale škode 
kar pa preveri revirni gozdar v našem primeru je to g. Egon Vočko. 

SKLEP: Sprejeli smo sklep, da bodo stanje sečenj spremljali tako občina Prebold,
    kakor tudi sami vaščani, kateri bodo ugotovljene nepravilnosti javljali na

          občino, občina pa bo prijavljene kršitve posredovala dalje inšpektoratu.

 Nato g. Pikl Janez preda besedo g. svetniku Fonda Mihu v zvezi z igrali. Zanimalo nas 
je, zakaj naša vas ni bila prijavljena na razpis za pridobitev evropskih sredstev?  Pri 
tem vprašanju nas je g. Fonda seznanil, da se lahko vsakdo prijavi na omenjeni razpis. 
Predlaga pa naslednje, da se to stori v sodelovanju z občino Prebold, saj lahko na
podlagi skupne prijave dobimo večje število točk in s tem pridobimo večje možnosti 
za pridobivanje evropskih sredstev. Nismo pa dobili odgovora zakaj o tem razpisu s 
strani občine nismo bili obveščeni.

SKLEP: KO Kaplja vas se odloči, da se prijavimo na naslednji razpis za ta sredstva.
    To se obveže storiti Nejc Potočnik. 

3. RAZNO

 G. Pikl Janez pove, da so na občini seznanjeni s čiščenjem reke Bolske, (tožba 
Verdev), ker občina nima sredstev nam čiščenja do jezu za enkrat na občini ne morejo 
obljubiti, bodo pa se prišli z izvajalci del pogovoriti na kraj izvajanja in se poskušali 
dogovoriti z njim osebno kakšne so možnosti, da bi se Bolska očistila do jezu. Go. 
Jerica Merzelj- Gojznikar postavi vprašanje, zakaj še vedno ni prišlo do realizacije del 
na ustju potoka Globovnik, kar nam je bilo s strani župana obljubljeno že v lanskem 
letu. Lani nam je bilo namreč zagotovljeno, da so za ta dela že pridobili projekt in že 
izdali razpis za izvajalca, nato pa je vse skupaj obstalo. Vaščani pa se bojijo, da bi v 
primeru ponovne poplave lahko ravno zaradi te ne sanirane poškodbe prišlo do 
ogroženosti mostu čez Bolsko, saj je voda že začela zajedati nogo mostu.

SKLEP: Go. Črnila se zaprosi, da preveri na občini kaj je z omenjenim projektom.

 Go. Jerica Merzelj- Gojznikar postavi vprašanje kaj je z cesto Šmiglova zidanica-
Šmiklavž- Tabor. Go. Črnila pojasni, da gre za velik zalogaj, saj je cesta v zelo slabem 
stanju in da je omenjeno sanacijo ceste potrebno dati v proračun za naslednje leto. Pri 
tem ji je bilo pojasnjeno, da je ta cesta že več let z naše strani predlagana za ureditev 
pa zanjo nikoli ni sredstev kljub temu, da spada pod Marijo Reko, in da je Marija Reka 
za skoraj v celoti asfaltirana, se je na to cesto pozabilo in je sedaj prišla do tako 
slabega stanja, da je potrebna resnično temeljite obnove, zato bi bil že skrajni čas, da 
se to cesto uvrsti v proračun kot prioriteto!

SKLEP: KO Kaplja vas zahteva, da se ureditev te ceste uvrsti v proračun za naslednje
   leto kot prioriteta! 



 Vprašanje za občino ali se lahko stanovalci Kaplje vasi priklopijo na sistem
kanalizacije, saj nekateri pravijo da lahko nekateri pa da ne. 

SKLEP: Go. Črnila preveri in odgovori na naslednji seji.

 KO Kaplja se zahvali predstavnikoma občine za hitro namestitev novega ogledala, po 
kraji starega. Hkrati pa izrazi tudi željo, da nam namestijo nazaj takšno ogledalo kot so 
nam ga ukradli. Ogledalo, ki se ne bo rosilo. Saj je to križišče popolnoma nepregledno 
in je na njem nujno potrebno takšno ogledalo.

 Pokrovi na kanalizacijskem sistemu v vasi še vedno ropotajo. Vprašanje za občino 
kdaj bo to odpravljeno s strani izvajalca oz. skrbnika. 

 G. Potočnik Boris ponovno vpraša kaj je z ureditvijo igrišča. S strani go. Črnila 
dobimo pojasnilo, da je ureditev lastništva v zaključni fazi in da bodo poskušali
zadevo speljati do konca v najkrajšem možnem času. Na kar predsednik ŠD Kaplja 
vas g. Dušan Kuserbanj poda informacijo, da je prišlo pri izvedbi namakalnega 
sistema za hmeljišče do izruvanja mejnikov, kateri pa po opravljenem delu niso bili 
nameščeni nazaj. Zato se občino zaprosi, da apelirajo na g. Rojnika kateri je poseg 
izvajal, da priskrbi ponovne geodetske storitve in da se mejniki postavijo nazaj na 
svoje mesto. Ter se s tem ponovno formira meja med kmetijskim zemljiščem in 
igriščem. Prav tako mora g. Rojnik sanirati nasipe zemlje ob bankini. 

SKLEP: S strani občine se g. Rojnika pozove naj zadevo uredi.

 G. Možina nas je seznanil tudi s potekom projekta Gorica. Pove, da je bila razgrnitev 
projekta uspešna, da pa je vendarle prispelo nekaj pripomb, katere se že upoštevajo in 
se bodo tudi vnesle v projekt. Seznani nas tudi, da bodo dela potekala sistemsko po 
potrebi in da ne bo celoten projekt izpeljan na enkrat temveč bo potekal skladno s 
prodanimi parcelami. 

 Člani KO Kaplja vas povprašamo g. Gabrijela Možina, stanujoč Grajska vas 2, 3303 
Gomilsko če se strinja, da se mu dodeli naziv častnega člana KO, kot bodočemu 
vaščanu Kaplje vasi posledično tudi občanu občine Prebold.

SKLEP: G. Možina se s predlaganim strinja in tako postane častni član našega KO.
    Vpis častnega člana se nadomestni predsednik KO zaveže urediti tudi na 

          občini.

 Občino Prebold pozivamo tudi k temeljitemu pošiljanju vabil na naše seje, saj tokrat 
kljub navedkom vabljenih vabila nista prejela ŠD Kaplja vas in PGD Kaplja vas. Prav 
tako pa prosimo, da se svetniki, ki se niso opravičili za izostanek v bodoče opravičijo 
oz. pridejo na sejo saj so nanjo vabljeni z razlogom.

 Obravnavali smo tudi predloge za podelitev priznanj občine Prebold.

SKLEP: Za prejem srebrnega grba občine Prebold se predlaga g. Franc Grenko, za
   priznanje občine Prebold pa se predlaga ŠD Kaplja vas za dostavo potrebne  
    dokumentacije se obže član KO Potočnik Boris.

Seja je bila zaključena ob 21. uri. Zapisal:
Nadomestni predsednik KO Kaplja vas

Janez Pikl
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1. Pri pregledu zapisnika 9. seje se je ugotovilo, da so na občino bili dostavljeni vsi dosedanji zapisniki sej KO Kaplja vas. 

· Pri pregledu zapisnika nas go. Črnila seznani z že nekaterimi ukrepi iz prejšnje seje in sicer, znak za slepo ulico proti domačiji Grenko se bo v prihodnjih dneh postavil, prav tako se bo sanirala napaka pri hitrostni oviri, to napako bo odpravilo podjetje VOC, katero bo tudi postavilo znak slepa ulica.

· Odbojna ograja pri nogometnem igrišču se ne bo postavila dokler zahteva po njej ne bo obravnavana na  Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

· Go. Črnila pove, da bo realizirana tudi postavitev mačjih očes na odseku Dolenja vas – Kaplja vas, zaradi nevarnosti in nepreglednosti pločnikov.  

· Drugo iz Zapisnika 9. seje je še v postopku reševanja.

SKLEP: Člani KO Kaplja vas so soglasno potrdili zapisnik 9. seje.

2. Prenos informacij iz občinskega sveta g. Pikl Janez pove, da je bila inšpektorica go. Andreja Ratajc iz inšpektorata  za gozdove na ogledu sečnje, katera ni bila pravilno sanirana in se je izvajala v letošnjem letu. Inšpektorica bo ustrezno sankcionirala kršitelje. Prav tako je bilo s strani KO Kaplja vas predlagano, da se naj v bodoče, ko se bo opravljala sečnja v samo pogodbo zapiše, da se cesta po sečnji spravi v prvotno stanje oz. se plača odškodnina. Pri tem g. Fonda Miha pove, da je to vedno narejeno pri vsaki pogodbi oz. pri elaboratu sečnje, ter da mora izvajalec poskrbeti za odpravo nastale škode kar pa preveri revirni gozdar v našem primeru je to g. Egon Vočko. 

SKLEP: Sprejeli smo sklep, da bodo stanje sečenj spremljali tako občina Prebold,


    kakor tudi sami vaščani, kateri bodo ugotovljene nepravilnosti javljali na


          občino, občina pa bo prijavljene kršitve posredovala dalje inšpektoratu. 


· Nato g. Pikl Janez preda besedo g. svetniku Fonda Mihu v zvezi z igrali. Zanimalo nas je, zakaj naša vas ni bila prijavljena na razpis za pridobitev evropskih sredstev?  Pri tem vprašanju nas je g. Fonda seznanil, da se lahko vsakdo prijavi na omenjeni razpis. Predlaga pa naslednje, da se to stori v sodelovanju z občino Prebold, saj lahko na podlagi skupne prijave dobimo večje število točk in s tem pridobimo večje možnosti za pridobivanje evropskih sredstev. Nismo pa dobili odgovora zakaj o tem razpisu s strani občine nismo bili obveščeni.


SKLEP: KO Kaplja vas se odloči, da se prijavimo na naslednji razpis za ta sredstva.

    To se obveže storiti Nejc Potočnik. 


3. RAZNO

· G. Pikl Janez pove, da so na občini seznanjeni s čiščenjem reke Bolske, (tožba Verdev), ker občina nima sredstev nam čiščenja do jezu za enkrat na občini ne morejo obljubiti, bodo pa se prišli z izvajalci del pogovoriti na kraj izvajanja in se poskušali dogovoriti z njim osebno kakšne so možnosti, da bi se Bolska očistila do jezu. Go. Jerica Merzelj- Gojznikar postavi vprašanje, zakaj še vedno ni prišlo do realizacije del na ustju potoka Globovnik, kar nam je bilo s strani župana obljubljeno že v lanskem letu. Lani nam je bilo namreč zagotovljeno, da so za ta dela že pridobili projekt in že izdali razpis za izvajalca, nato pa je vse skupaj obstalo. Vaščani pa se bojijo, da bi v primeru ponovne poplave lahko ravno zaradi te ne sanirane poškodbe prišlo do ogroženosti mostu čez Bolsko, saj je voda že začela zajedati nogo mostu. 

SKLEP: Go. Črnila se zaprosi, da preveri na občini kaj je z omenjenim projektom.

· Go. Jerica Merzelj- Gojznikar postavi vprašanje kaj je z cesto Šmiglova zidanica-Šmiklavž- Tabor. Go. Črnila pojasni, da gre za velik zalogaj, saj je cesta v zelo slabem stanju in da je omenjeno sanacijo ceste potrebno dati v proračun za naslednje leto. Pri tem ji je bilo pojasnjeno, da je ta cesta že več let z naše strani predlagana za ureditev pa zanjo nikoli ni sredstev kljub temu, da spada pod Marijo Reko, in da je Marija Reka za skoraj v celoti asfaltirana, se je na to cesto pozabilo in je sedaj prišla do tako slabega stanja, da je potrebna resnično temeljite obnove, zato bi bil že skrajni čas, da se to cesto uvrsti v proračun kot prioriteto!

SKLEP: KO Kaplja vas zahteva, da se ureditev te ceste uvrsti v proračun za naslednje

    leto kot prioriteta! 

· Vprašanje za občino ali se lahko stanovalci Kaplje vasi priklopijo na sistem kanalizacije, saj nekateri pravijo da lahko nekateri pa da ne. 


SKLEP: Go. Črnila preveri in odgovori na naslednji seji.

· KO Kaplja se zahvali predstavnikoma občine za hitro namestitev novega ogledala, po kraji starega. Hkrati pa izrazi tudi željo, da nam namestijo nazaj takšno ogledalo kot so nam ga ukradli. Ogledalo, ki se ne bo rosilo. Saj je to križišče popolnoma nepregledno in je na njem nujno potrebno takšno ogledalo.

· Pokrovi na kanalizacijskem sistemu v vasi še vedno ropotajo. Vprašanje za občino kdaj bo to odpravljeno s strani izvajalca oz. skrbnika.  

· G. Potočnik Boris ponovno vpraša kaj je z ureditvijo igrišča. S strani go. Črnila dobimo pojasnilo, da je ureditev lastništva v zaključni fazi in da bodo poskušali zadevo speljati do konca v najkrajšem možnem času. Na kar predsednik ŠD Kaplja vas g. Dušan Kuserbanj poda informacijo, da je prišlo pri izvedbi namakalnega sistema za hmeljišče do izruvanja mejnikov, kateri pa po opravljenem delu niso bili nameščeni nazaj. Zato se občino zaprosi, da apelirajo na g. Rojnika kateri je poseg izvajal, da priskrbi ponovne geodetske storitve in da se mejniki postavijo nazaj na svoje mesto. Ter se s tem ponovno formira meja med kmetijskim zemljiščem in igriščem. Prav tako mora g. Rojnik sanirati nasipe zemlje ob bankini. 

SKLEP: S strani občine se g. Rojnika pozove naj zadevo uredi.


· G. Možina nas je seznanil tudi s potekom projekta Gorica. Pove, da je bila razgrnitev projekta uspešna, da pa je vendarle prispelo nekaj pripomb, katere se že upoštevajo in se bodo tudi vnesle v projekt. Seznani nas tudi, da bodo dela potekala sistemsko po potrebi in da ne bo celoten projekt izpeljan na enkrat temveč bo potekal skladno s prodanimi parcelami. 


· Člani KO Kaplja vas povprašamo g. Gabrijela Možina, stanujoč Grajska vas 2, 3303 Gomilsko če se strinja, da se mu dodeli naziv častnega člana KO, kot bodočemu vaščanu Kaplje vasi posledično tudi občanu občine Prebold. 


SKLEP: G. Možina se s predlaganim strinja in tako postane častni član našega KO.



    Vpis častnega člana se nadomestni predsednik KO zaveže urediti tudi na  


          občini.


· Občino  Prebold pozivamo tudi k temeljitemu pošiljanju vabil na naše seje, saj tokrat kljub navedkom vabljenih vabila nista prejela ŠD Kaplja vas in PGD Kaplja vas. Prav tako pa prosimo, da se svetniki, ki se niso opravičili za izostanek v bodoče opravičijo oz. pridejo na sejo saj so nanjo vabljeni z razlogom.

· Obravnavali smo tudi predloge za podelitev priznanj občine Prebold.


SKLEP: Za prejem srebrnega grba občine Prebold se predlaga g. Franc Grenko, za

    priznanje občine Prebold pa se predlaga ŠD Kaplja vas za dostavo potrebne  


    dokumentacije se obže član KO Potočnik Boris.
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