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Datum: 21. 12. 2010

  

0329-5/2010-7

  ZAPISNIK
  

3. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila v torek, 21. 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, Mirando Flere,

  

Janez Pikl, David Stergar

  

DNEVNI RED:

  

1. Nastala problematika z odvozom komunalnih odpadkov!

  

  

Ga. Jerica Merzelj - Gojznikar izpostavi problematiko, ki je nastala z uvedbo dveh kant (rumena
in zelena) za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev. Odkar sta dve kanti, je organizirano
odvažanje le na 14 dni. Nastala težava pa je v tem, da se rumene kante hitreje napolnijo zaradi
večje količine odpadkov, ki sodijo vanjo. Sprašuje, kako je to mogoče urediti?! Ali se odvoz
organizira vsak teden, ali pa se količina rumenih kant podvoji?!

  

2. Obravnava predlogov za uvrstitev v proračun občine Prebold!
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2.1. Ureditev komunalne infrastrukture za območje GO-1 in ostalega že obstoječega
poseljenega dela od jugovzhodnega do jugozahodnega dela Kaplje vasi.

  

2.2. Izgradnja cest (Rovšnik- Tabor, zaselek pod Žvajgo (od Nemec do Rovšnik Janko), cesta
med Kapljo vasjo in Dolenjo vasjo po desnem bregu reke Bolske)

  

2.3. Varstvo pred poplavami (odstranitev zajezitve  reke Bolske pri mostu, čiščenje pritokov reke
Bolske, izgradnja zapornic na dovozu čez potok Trnavca, sanacija protipoplavnega jezu za
bivšo Tekstilno tovarno Prebold)

  

2.4. Nadomestitev nizkonapetostnega omrežja Kaplje vasi z zemeljskim kabliranjem.

  

3. Razno!

  

  

3.1 Urejanje prometne varnosti in opozarjanje na  črne točke v vasi!

  

Zaradi pisnega poziva s strani predsednice Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v občini Prebold go. Emilije Črnila, smo pod točko razno obravnavali črne točke v cestni
infrsruklturi v Kaplji vasi in našli sledeče:

  

► nepregledni ovinek za tovarno pri poslovnem objektu Žagar
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► padanje strešne opeke z razpadajoče strehe  industrijskega objekta lastnika g. Bogomirja

  

Žagarja

  

► neoznačene grbine (ti. pločnik) od Dolenje vasi proti Kaplji vasi

  

► parkirišče »na črno« pri bencinski črpalki v Šentrupertu

  

► ureditev pločnika na relaciji BS Šentrupert- Golič

  

► na pol porušen protipoplavni jez ob krajevni cesti  za bivšo Tekstilno tovarno  Prebold

  

3.2 Ocenjevanje nepremičnin!

  

Ga. Jerica Merzelj - Gojznikar izpostavi krivično ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Ker je
Kaplja vas pojmovana kot poplavno ogrožena vas in ker so nas v zadnjih letih pogosteje pestile
težave s poplavami, in ko so vode tudi zalile številne hiše, je po njenem mnenju vrednost hiš
mnogo manjša, kakor pa je dejansko ocenjena, saj veljajo hiše za »mokre hiše«. Predlaga, da
bi vaški odbor skupaj nastopil in uveljavljal olajšavo. Sama je že pridobila izrisano poplavno
območje s strani občine Prebold.

  

Poslano: Članom KO (po elektronski pošti)

  

Tajnik:                                                                                                             Predsednik:
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David Stergar                                                                                                    Jože Rovšnik
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