
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. dok.: 0329-2/2011/18
Datum: 03.04. 2012

ZAPISNIK

9. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila v torek, 3. 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, g. David Stergar  

Ostali prisotni: ga. Emilija Črnila (Občina Prebold- Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu)

DNEVNI RED:

1. Predlog za nadomestnega predsednika KO Kaplja vas.
2. Razno.

1. Dosedanji predsednik krajevnega odbora Kaplja vas g. Jože Rovšnik zaradi zdravstvenih 
razlogov trenutno ne zmore opravljati delo predsednika KO Kaplja vas, zato se predlaga 
njegovega namestnika.

SKLEP 1: Za namestnika predsednika KO Kaplja vas se s strani župana občine Prebold
začasno predlaga g. Janez Pikl, s čimer se strinjajo vsi člani KO Kaplja vas. 

2. RAZNO

► G. David Stergar poda ustno odstopno izjavo z mesta člana KO Kaplja vas. Kot razlog 
odstopa navede preselitev v drug kraj. Tovrstne zadeve rešuje Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pri občini Prebold, ki bo imela naslednje zasedanje po 
prvomajskih praznikih. 

SKLEP 2: Člani KO Kaplja vas pripravijo predlog za novega člana KO Kaplja vas ter ga 
posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na občino Prebold. 

► Ga. Črnila nas seznani s tem, da na občino ni do sedaj prispel nobeden od zapisnikov s sej 
KO Kaplja vas. 

► Ga. Črnila pove, da je izšel razpis za predloge za priznanja občine Prebold. Predloge z 
utemeljitvijo je potrebno podati do 11. 5. na občino Prebold. 



► G. Janez Pikl poda mnenje, da bi se lahko katere izmed sej KO Kaplja vas udeležil tudi 
kateri izmed svetnikov, ki so bili izvoljeni za to območje. 

► G. Nejc Potočnik postavlja vprašanje v zvezi z donacijami za igrala, ki so postavljena na 
igrišču ob Bolski. Kako funkcionira financiranje iz evropskih sredstev? Kako kandidirati za 
pridobitev le teh? 
Ga. Črnila odgovarja, da na samo občino ne moremo računati, kajti le ta je večino finančnih 
sredstev namenila za dokončno izgradnjo vrtca v Preboldu, medtem ko je za evropska 
finančna sredstva trenutno prijavljena le Latkova vas.

► Ga. Črnila nam tudi pove, da se je sedaj končno našla oglasna deska, ki je bila namenjena 
za postavitev pred gasilskim domom in da bo v teh dneh tudi postavljena. 

► Ga. Jerica Merzelj- Gojznikar postavi vprašanje v zvezi z odbojno ograjo na ovinku pri 
razcepu Gorica- Grajska vas. Opozori, da je to področje zelo nevarno in da se je v jarku že 
mnogokrat znašel kateri izmed avtomobilov. Kdaj se bo postavila?
Postavi tudi vprašanje, kdaj se bo postavila tabla »slepa ulica« proti domačiji Grenko 
(Plavčevi)?
Opozarja tudi na posamezne nevarne skalne izbokline na cesti Šmiglova zidanica- Šmiklavž, 
ker je enostavno zmanjkalo nasipa na makadamski cesti.
Predlaga tudi, da bi se nasule neurejene bankine na cesti ob igrišču proti Grajski vasi.
G. Boris Potočnik predlaga, da bi se očistila cesta skozi vas, saj je ostala posuta s številnim 
kamenjem ob zimskih mesecih.
Opozori tudi na lužo, ki nastaja na ležeči izboklini zaradi neustrezne izgradnje le te. 
Še vedno se pojavlja vprašanje o smiselnosti postavitve pločnika (če se to sploh lahko 
imenuje pločnik) ob cesti od Dolenje vasi proti Kaplji vasi. Člani KO in ostali vaščani 
ugotavljajo, da je »pločnik« nevarnejši, kot pa če ga sploh ne bi bilo. 

Ga. Črnila apelira na KO, da vse tovrstne zadeve čim prej zberemo skupaj ter jih v pisni obliki 
posredujemo na občino Prebold, kjer jih bo obravnaval Odbor za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Seznani nas tudi s tem, da imajo na občini zaposlenega le še enega delavca 
za urejanje komunalnih zadev (sredstva se krčijo s strani države) in je zato težko zagotoviti, 
da bi bilo vse urejeno v doglednem roku. 

► G. Boris Potočnik postavi vprašanje v zvezi z reševanjem lastništva igrišča ob Bolski. 
Dokler se tega vprašanja ne reši, potem niti nimamo možnosti, da bi kandidirali za evropska 
sredstva za igrala na igrišču. 

Ga. Črnila se s tem strinja in odgovarja, da je postopek glede lastništva še vedno v teku. 

Zapisal: David Stergar
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