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Datum: 7. 12. 2010

  

0329-5/2010-6

  ZAPISNIK
  

2. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila v torek, 7. decembra  2010 ob 19.30 uri v sejni sobi
Gasilsko-vaškega doma v Kaplji vasi.

  

Prisotni člani KO: Jerica Merzelj - Gojznikar, Jože Rovšnik, Boris Potočnik, Nejc Potočnik,
Mirando Flere, Janez Pikl, David Stergar

  

  

Člani krajevnega odbora smo se sestali z namenom, da si medsebojno porazdelimo naloge in
področja, na katerih bo posameznik več deloval ter da ugotovimo, katera dela in dejavnosti
imajo prednost pri obravnavanju in reševanju v Kaplji vasi. Ravno zaradi tega nismo delali seje
v širšem smislu in z več povabljenimi.

  

Se je pa že na tej seji pojavilo kar nekaj obravnavane problematike, ki je posredovana v
zapisniku.

  

1. Varstvo pred poplavami; urejanje brežin; protipoplavni ukrepi…
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V zvezi z varstvom pred poplavami se je pojavilo kar precej vprašanj in tudi polemik.

  

Ga. Jerica Merzelj - Gojznikar nas seznani s tem, da se bodo verjetno v času trajanja mandata
zdajšnjega KO začelo z izgradnjo propustnikov oz. zadrževalnikov vode. Prav tako je izpostavila
problematiko v zvezi ureditve zapornic in prehodov preko potoka Trnavca na kmetijske
površine. Ukrep urejanja nasipa se je izkazal za uspešnega, žal pa so bili nasipi umaknjeni s
strani vaščanov, da so imeli prost prehod do svojih obdelovalnih površin.

  

G. Janez Pikl sprašuje, zakaj se niso dela- čiščenje potoka Globovnik ter ostalih pritokov Bolske
nadaljevala? Hkrati poudari, da je sam že v letu 2007 zbral podpise lastnikov vseh zemljišč ob
potoku Globovnik (da se lahko posreduje na njihovih zemljiščih) in jih predložil županu.

  

KO Kaplja vas je pripravljena organizirati akcijo čiščenja nabrežine ob Bolski (sekanje drevja in
grmičevja). Ob tem pa postavljamo vprašanje, kako in koliko lahko pri tem prispeva občina
Prebold?!

  

SKLEP: KO Kaplja vas predlaga, da se pritoki Bolske očistijo usedlin in ob njih rastočega
grmovja v času, ko na kmetijskih zemljiščih ne potekajo dela ter da se nadaljuje z realizacijo
predlogov za zaščito pred visokimi vodami, ki so bili podani na seji KO Kaplja vas na dan 20. 9.
2010.

  

Predlogi so naslednji:

  

Pridobiti soglasje lastnikov zemljišč za izgradnjo nasipa ob severnem delu vasi.

  

Dvigniti je potrebno nivo makadamske ceste mimo Golič proti Trnavici.

  

Zapreti odprtino v brežini Trnavice ter urediti tako, da bo še možen prehod s kmetijskimi stroji.

  

 2 / 5



Zapisnik 2. seje KO  Kaplja vas

Prispeval Tjasa Skocaj
Ponedeljek, 28 Februar 2011 17:06

Očistiti stari meteorni kanal .

  

Očistiti Globovnikov graben.

  

Dvigniti brežino pri igrišču.

  

Jez pri Mlinarju bi bilo potrebno porušiti saj ne služi več svojemu namenu.

  

Dvigniti levo brežino Trnavice.

  

2. . Priključitev na kanalizacijsko omrežje!

  

  

Ga. Jerica Merzelj- Gojznikar sprašuje, kdaj bo možna priključitev na kanalizacijsko omrežje,
glede na to, da je le to že izgrajeno. Prosimo za pisni odgovor s strani občine Prebold, kako in
kaj je na stvari.

  

3. Postavitev oglasne deske pred gasilsko- vaškim domom v Kaplji vasi!

  

  

Na 1. seji KO Kaplja vas dne 2. 12. 2010, ki jo je sklical župan g. Vinko Debelak, je bilo
obljubljeno, da je možno dobiti oglasno desko, katero bi pritrdili pred gasilsko- vaškim domom v
Kaplji vasi, in ki bi bila namenjena izobešanju zapisnikov s sej KO, da bi bili o tekočih zadevah
lahko obveščeni tudi ostali krajani. Postavlja se vprašanje, kdaj je možno zadevo realizirati?!
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4. Projekt gradnje ceste na desnem bregu Bolske med Kapljo vasjo in Dolenjo vasjo!

  

  

Pojavila se je ideja, da bi se ponovno obudil projekt izgradnje ceste, ki bi povezovala Kapljo in
Dolenjo vas. Cesta naj bi potekala ob desnem bregu reke Bolske. Krajani ugotavljamo, da bi ta
povezava skrajšala pot (obvoz), ki je včasih potreben zaradi kakšnih del v vasi na Grajsko vas.

  

5. Pregled nerealiziranih sklepov s preteklih sej!

  

  

5.1 Obrezovanje drevja in grmičevja pri Pušnik (Janez) ni dokončano, kdaj se bo uredilo.

  

5.2 Opozarjamo na ropotanje in dvigovanje pokrovov jaškov pod prometom.

  

5.3 Makadamske poti proti vzletni stezi so bile gramozirane preozko.

  

5.4 Telekom še ni obrezal vejevja ob kablu, kateri poteka ob cesti proti Šmiglovi zidanici.

  

5.5 Čiščenje okoli domačije Pušnik ( Franc) ) in žaganja drevesa pri Pušnik.

  

5.6 Luč v križišču osvetljuje manj kot je potrebno, zahtevamo od  Elektra, da očisti luči in
zagotovi normalno osvetljenost. V križišču   naj se naj postavi dvokraka luč.
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5.7 Ustrezno je potrebno Označiti rampe  prehodov iz cestnih razširitev na pločnik na relaciji 
Kaplja vas -Dolenja vas.

  

Poslano : Članom KO (po elektronski pošti)

  

  

Tajnik:                                                                                                Predsednik:

  

David Stergar                                                                                               Jože  Rovšnik
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