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Datum: 4. 1. 2011

  

ŠT. DOK.: 0329-5/2010-8

  ZAPISNIK
  

4. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila v torek, 4. januarja  2011 ob 19.00 uri v sejni sobi
Gasilsko-vaškega doma v Kaplji vasi.

  

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

  

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

  

DNEVNI RED:

  

1. Pregled zapisnikov s sestankov KO Kaplja vas.

  

2. Predlogi za uvrstitev v proračun občine Prebold.

  

3. Postavitev oglasne deske. 

  

4. Odvoz komunalnih odpadkov.
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5. Priklop na kanalizacijsko omrežje.

  

6. Čiščenje reke Bolske s pritoki. 

  

7. Pregled nerealiziranih sklepov s preteklih sej. 

  

8. Razno.

  

Na začetku seje predsednik KO Kaplja vas lepo pozdravi vse prisotne in prebere dnevni red, na
katerega ni bilo pripomb ali dodatnih predlogov, zato smo zaželi z delom in obravnavo
posameznih postavk.

  

  

1. Pregled zapisnikov s sestankov KO Kaplja vas.

  

  

Predsednik KO Kaplja vas pove prisotnim, da smo imeli že dva sestanka, na katerih smo bili
prisotni samo člani krajevnega odbora Kaplja vas, da smo si naredili osnutek našega dela in
izpostavili prednostne naloge in probleme, ki jih bomo reševali v svojem mandatu. Večina
obravnavanega s teh dveh sestankov sledi v zapisniku glede na točke dnevnega reda.

  

2. Predlogi 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.

  

Ga. Emilija Črnila nam pove, da preden bo podrobni načrt OPN-1 sploh sprejet, bo najprej
razgrnjen osnutek pred člani KO Kaplja vas, ki bodo lahko podali še predloge in pripombe.

  

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 jezu z reke Bolske, čiščenje pritokov reke Bolske,
izgradnja zapornic na dovozu čez potok Trnavca, sanacija jezu nad tovarno)

  

2.4 Ureditev elektrifikacije po celotni vasi (pod zemljo)

  

  

Ga. Emilija Črnila nas seznani s tem, da bosta prioritetni nalogi občine Prebold v tem mandatu
izgradnja vrtca ter dokončna ureditev in izgradnja kanalizacijskega omrežja.

  

3. Postavitev oglasne deske. 

  

  

Župan občine Prebold g. Vinko Debelak, nam je na prvi seji KO, ki je bila sklicana z njegove
strani obljubil, da nam bo zagotovil prosto stoječo oglasno tablo, ki bi jo postavili pred gasilskim
domom in kamor bi lahko izobešali zapisnike s sestankov in sej krajevnega odbora. Zato smo
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vprašali, kako je s to zadevo?!

  

Ga. Emilija Črnila je rekla, da bo posredovala vprašanje naprej in da ko bo odobreno, bodo za
postavitev poskrbeli občinski delavci.

  

G. Franc Grenko predlaga, da bi bila na ekološkem otoku v vasi postavljena ravno takšna
oglasna tabla, kot so po celotni občini Prebold.

  

4. Odvoz 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?! Klicala je tudi na SIMBIO, kjer
pa zaenkrat ni dobila pravih informacij in rešitev problema.

  

G. Dušan Kuserbanj pravi, da je polnjenje kant različno od gospodinjstva do gospodinjstva in da
ima vsako gospodinjstvo različne vrste odpadkov, kar pomeni, da imajo eni prej polno eno
kanto, drugi pa drugo itd.

  

G. Franc Grenko sprašuje, ali bi bilo možno, da bi bilo PGD Kaplja vas oproščeno mesečnega
plačevanja odvoza odpadkov, glede na to, da se odpadki naberejo le ob kakšnih prireditvah, ki
jih organizira društvo, pa še te smo primorani zaradi velike količine odpeljati na zbirno mesto v
Latkovo vas?! Na račun tega stroška vidi bolj smotrno, da bi si ustvarili internetni priklop za
potrebe, ki jih ima društvo.

  

Ga. Emilija Črnila bo posredovala vprašanje naprej.
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5. Priklop 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.

  

Ga. Emilija Črnila nas seznani s tem, da je občina najela precej visok kredit za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja in da se ta projekt vodi s strani občine Žalec. Generalna pogodba za
izgradnjo je bila podpisana s podjetjem Vegrad, zaradi stečajnega postopka tega podjetja pa je
bil potreben ponovni razpis za izvajalca dokončne izgradnje. V mesecu marcu naj bi se po
planu lahko priključili, vendar v tem trenutku ni dokončana niti izgradnja same čistilne naprave,
niti niso vzpostavljene še vse povezave do čistilne naprave, s tem pa še ne more biti
opravljenega ne uradnega in ne generalnega prevzema.

  

6. Čiščenje reke Bolske s pritoki. 

  

  

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.
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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.

  

Očistiti stari meteorni kanal .

  

Očistiti Globovnikov graben.

  

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

  

Dvigniti levo brežino Trnavice.

  

  

7. Pregled nerealiziranih sklepov s preteklih sej. 

  

  

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

  

7.2 Opozarjamo na ropotanje in dvigovanje pokrovov jaškov pod prometom.

  

7.3 Makadamske poti proti vzletni stezi so bile gramozirane preozko.

  

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

  

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

  

7.6 Luč v križišču osvetljuje manj kot je potrebno, zahtevamo od  Elektra, da očisti luči in

  

zagotovi normalno osvetljenost v križišču pa naj se postavi dvokraka luč.
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7.7 Označbe ramp na prehodu iz razširitve na pločnik, relacija Kaplja vas -Dolenja vas.

  

8. Razno.

  

  

8.1 Obravnava črnih točk ter urejanje prometne varnosti!

  

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 ti. črne točke v Kaplji vasi
in našli sledeče:

  

► nepregledni ovinek za tovarno pri poslovnem objektu Žagar

  

► padajoča opeka z objekta na in ob cestišče (Bogomir Žagar)

  

Ga Emilija Črnila pove, da je že bila na razgovoru z lastnikom objekta g. Žagarjem, ki ji je
predložil ponudbe treh izvajalcev, ki bi lahko zadevo sanirali.

  

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

  

► parkirišče »na črno« pri bencinski črpalki v Šentrupertu

  

K reševanju te problematike je bila po besedah go. Emilije Črnila pozvana občina Braslovče, saj
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se zemljišče nahaja v njeni domeni. Občasno sicer pridejo naokrog policisti, ki kaznujejo
kršitelje (prepoved ustavljanja in parkiranja).

  

► ureditev pločnika na relaciji BS Šentrupert- Golič

  

Podjetje SILCO naj bi izgradilo pločnik, vendar le v obsegu, do koder sega samo proizvodno
podjetje. Ta relacija pa poteka po dveh občinah (Prebold in Braslovče).

  

► napol porušen jez za tovarno

  

► ogledalo v križišču pri Valajevi kapelici (pogosto zarošeno ali zamrznjeno) in zaradi tega

  

je nepregledno; želeli bi imeti ogrevano ogledalo

  

8.2 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 s pritožbo in uveljavljal olajšavo. Sama je že pridobila izrisano
poplavno območje s strani občine Prebold, popis škode, ki so jo prijavili občani Kaplje vasi na
občino Prebold ter veliko slikovnega materiala s časa poplavljanja reke Bolske s pritoki.

  

8.3 Tabla za meritev hitrosti.

  

Ga. Emilija Črnila nas seznani, da so se v tritedenskem poskusnem merjenju hitrosti od BS v
Šentrupertu do Kaplje vasi pokazali zelo porazni rezultati (velike hitrosti vozil) in da bo glede na
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rezultate meritev ter pritožbe krajanov, živečih na tem področju, zagotovo nekaj potrebno
narediti.

  

Ga. Jerica Merzelj - Gojznikar pravi, da merilec zaznava vozila na različnih oddaljenostih in
sprašuje, kateri rezultat je sedaj relevanten?!

  

G. Janez Pikl razloži, da je merilec in njegovo zaznavanje pogojeno s številnimi dejavniki, med
drugim tudi z vremenskimi pogoji.

  

8.4 G. Jože Rovšnik sprašuje, kako je z ureditvijo lastništva ceste nad tovarno?!

  

8.4 G. Jože Rovšnik sprašuje, kako urediti zadevo v zvezi s tem, da se Kaplja vas tretira v celoti
kot ravninsko naselje, kar pa je daleč od resnice?!

  

Poslano : Članom KO

  

Predsednik KO Kaplja vas: Jože Rovšnik                                               Zapisal: David Stergar
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