
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

Datum: 7. 2 . 2011

ZAPISNIK

7. seje  KO KAPLJA VAS, ki je bila v torek, 25.10.2011 ob 19.00 uri v sejni 
sobi Gasilsko-vaškega doma v Kaplji vasi.  

Prisotni: Vinko Debelak (župan občine Prebold); člani KO Kaplja vas- Jože Rovšnik, 
Mirando Flere, Jerica Merzelj- Gojznikar, Boris Potočnik, Janez Pikl, Nejc Potočnik, David 
Stergar

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vodena 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
3. obravnava odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec
4. Rebalans proračuna za leto 2011 
5. Priprava proračuna za leto 2012
6. Urejanje vodotokov Bolska in Trnavca
7. Razno

1.

2. Čiščenje vodotokov ter same reke Bolske, poplavna varnost…

Potok Globovnik je sedaj očiščen do izliva v Bolsko. Potrebno bi bilo odstraniti še material ob 
samem izlivu, katerega je po ocenah za približno 20 tovornjakov. 
Županovo mnenje je, da bi se za večjo poplavno varnost morali nasploh očistiti vsi pritoki 
Bolske, le to pa bi bilo po njegovem potrebno še poglobiti, narediti kakšen preliv več ipd. 
Tukaj je potekala tudi debata o vodnih zadrževalnikih, katerih izgradnja naj bi se začela v 
prihodnjem letu. 

3. Obravnava odlokov…..

Župan nam objasni, da bo odlok sprejet enako, kot za vse ostale občine, kar pomeni, da se ne 
da dodajati nobenih podrobnosti. 



Jože Rovšnik se je šel pozanimat na komunalno podjetje, kako in kakšne bi sploh bile 
možnosti izgradnje vodovoda za južni del Kaplje vasi. Dobil je odgovor, da vode nasploh 
primanjkuje.  

4. Rebalans proračuna za leto 2011

Jože Rovšnik sprašuje, ali bo odpis brezplačen in kdaj je sploh pametno začeti s to zadevo.
Župan odgovarja, da takoj, ko bo sprejet sklep.

5. Proračun za leto 2012

Župan nas seznani s tem, da je proračun za leto 2012 v nastajanju. V njem se nahaja ponovno 
projekt II. faze (izgradnja vodovoda proti Gorici). Vanj naj bi bil umeščen tudi projekt 
»rekonstrukcija ceste po južnem delu Kaplje vasi ter vodna oskrba). 

6. Razno

6.1. Jerica Merzelj Gojznikar postavi vprašanje županu, kdaj se bo mogoče priključiti na 
kanalizacijsko omrežje?
Župan odgovarja, da še v letošnjem letu (do 15. 12. pa zanesljivo).

6.2. Boris Potočnik poudari problem zadrževanja vode na cestišču pred njihovo stanovanjsko 
hišo. Župan odgovarja, da se bo preverilo in uredilo. 

6.3. Mirando Flere sprašuje, kako je z internetom?!
Župan odgovarja, da so oddajni stolpi pripravljeni, da se postavijo. Projekt se financira iz 
evropskega sklada in spomladi 2012 naj bi bil  končan. 

6.4. Župan nas seznani s tem, da bo otvoritev občinske knjižnice 1. 12. 2011. 

6.5. Jerica Merzelj-Gojznikar pohvali na novo urejeno parkirišče na pokopališču, hkrati pa 
postavlja vprašanje, kako je z urejanjem vmesnih stezic med grobovi (kdo jih ureja, kajti po 
njenem so neurejene).
Župan odgovarja, da je to delo pogrebne službe Ropotar. 

6.6. Jože Rovšnik poudari, da se zima nezadržno približuje in pove, da je slišati kar precej 
pritožb na račun pluženja snega (da niso ceste plužene po trasah, kot bi morale biti).
Župan predlaga, da se ob cestah postavijo koli, še preden zapade sneg, da bo potem lažje 
videti, kje poteka določena cesta. 

6.7. Nekaj pripomb je bilo tudi na račun krpanja cest z novim asfaltom, še zlasti proti Gorici 
(neustrezno). 

6.8. Še vedno je zelo pereča problematika spravila lesa po južni strani Kaplje vasi (uničevanje 
ceste).



6.9. Postavi se tudi vprašanje, kam in kako prijaviti kurjenje v naravi (policija ali okoljski 
inšpektor ali kdo drug)?!

6.10 Župan nas seznani, da si bo prostore in dejavnosti na mestu nekdanje TT Prebold 
ogledalo 5 inšpektorjev, ki bodo preverili kako in kaj se sploh dogaja, kdo ima dovoljenje za 
kakšno delo ipd. 
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