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KRAJEVNI ODBOR 

KAPLJA VAS 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@prebold.com 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dokumenta: 0329-2/2011 

Datum: 25. 04. 2012 

ZAPISNIK 
 
11. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila v 17. oktobra  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, nadomestni član Davor Ribič, častni član KO Gabrijel Možina. 

 

Opravičeno odsotni člani KO: g. David Stergar 

 

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

prometu), župan Vinko Debelak in  Matjaž Debelak 

 

Opravičeno odsotni: podžupan Franci Škrabe, svetnik Miha Fonda, g. Dušan Kuserbanj (ŠD 

Kaplja vas), g. Franc Grenko (PGD Kaplja vas),. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 10. seje 

2. Čiščenja Globovnika in odstranitev plošče pod mostom proti Zupanc - 

Orožim,  

3. Sanacija noge na mostu čez Bolsko in izpeljava Globovnika v Bolsko,  

4. Čiščenje – obrezovanje drevja pred zimo pri domačiji Pušnik in potrebno je 

poskrbeti za Franca Pušnik  

5. Sanacija asfalta pri Svet – luža (nasproti Potočnika), 

6. Košnja ob cestišču proti Grajski vasi in od Šmiglove zidanice do Tabora, 

7. OPPN Gorica -1.  

8. Predlogi za proračun za KO Kaplja Vas za leto 2013 in 2014 

9. Razno 
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Pregled zapisnika 10. seje 

Pri pregledu zapisnika 10. seje se je ugotovilo, je bilo izvedenega večino sklepov, ki so bili 

zastavljeni. Potrebno je še  

 

 Prijaviti se na razpis za igrala kakor tudi na EU 

 Dokumentacija za ŠD za igrišče  je v teku 

 Čiščenje Bolske se čaka 

 Ureditev ceste tako v KO Marija Reka kakor Kaplja vas hribovit del se čaka 

 Priklop na kanalizacijo je v večini Kaplje vasi izvedeno 

 Potrebno namestiti mačja očesa na relaciji Dolenja vas – Kaplja vas 
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SKLEP: Člani KO Kaplja vas so soglasno potrdili zapisnik 10  seje. 
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Čiščenja Globovnika in odstranitev plošče pod mostom proti Zupanc - Orožim  

Župan pove da se ureja dokumentacija o sanaciji potoka Globovnik od mostu do  reke Bolske. 

Pri tem še pove da se plošča pod mostu ne sme odstraniti. Izvajalo se bo  v mesecu novembru. 
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Sanacija noge na mostu čez Bolsko in izpeljava Globovnika v Bolsko. 

Župan pove da se bo naknadno urejalo. 

 

K4 

 

Čiščenje – obrezovanje drevja pred zimo pri domačiji Pušnik in potrebno je poskrbeti za 

Franca Pušnik  

Župan se zaveže, da bo poskrbel da bodo delavci iz občine uredili vse potrebno za drevje ob 

domačiji Pušnik v spodnjem delu Kaplje vasi. Kar se tiče pa Franca Pušnik ostaja doma, 

dovažajo mu hrano in patronažna ga bo pogosteje obiskala. Dogovorjeno z CSD Žalec, da 

bodo prišli pogledat v kakšnem stanju je, in v kakšnih razmerah živi. 

 

SKLEP: Se pridobi uraden dokument za ureditev celotne dokumentacije za ureditev 

domačije. 
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Sanacija asfalta pri Svet – luža (nasproti Potočnika) 

Župan pove da bo sanacija asfalta in vse nepravilnosti, ki so na odseku počakati na JKP, saj je 

potrebno z njimi urejati, tako dokumentacijo kakor tudi izvedbo popravil. 

 

Košnja ob cestišču proti Grajski vasi in od Šmiglove zidanice do Tabora 

 

Župan pojasni, da bo posredoval naprej na pristojno službo. 
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OPPN Gorica -1 

Nadomestni predsednik KO Kaplja vas Janez Pikl je predal besedo G. Možina Gabrijelu 

kateri spremlja dogajanje v zvezi OPPN hriboviti del Gorica GO-1 pri tem je G. Možina 

povedal: 

 tekstualni del projekta je končan, na zahtevo soglasodajalcev je narejen Načrt 

elektrifikacije (soglasje se pričakuje v naslednjem tednu), izdelano je 

Hidrogeološko in inženirijsko- geološko mnenje o pogojih gradnje na območju 

OPPN hriboviti del Gorica  GO-1 z dodatnimi pojasnili (soglasje se pričakuje v 

naslednjem tednu), pridobljena so soglasja na projekt od ostalih soglasodajalcev, 

pripravljen je osnovni tekst Odloka o izvedbi OPPN hriboviti del Gorica  GO-1, 

katerega je potrebno uskladiti z Občino in dvema soglasodajalcema. 
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 pridobitvi preostalih dveh soglasij soglasodajalev, izvajalec pripravi potrebno 

gradivo in uskladi tekst Odloka o izvedbi OPPN hriboviti del Gorica  GO-1 z 

Občino Prebold do 25.10 2012, katera pripravi gradivo za sejo Občinskega sveta v 

prvem tednu novembra 2012. 
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Predlogi za proračun za KO Kaplja Vas za leto 2013 in 2014 

Predlogi za proračun so bili podani in sicer ureditev pešpoti po desni strani bregu reke Bolske; 

ureditev ceste Grajska vas – Šmiglova zidanica do tabora; prijava na EU razpis za igrala.  

 

K9 

Razno 

Nadomestni predsednik se je zahvalil vsem  prisotnim in sestanek se je zaključil ob 20.40 uri.  

 

 

 

 

 Zapisal: 

 

Nadomestni predsednik KO Kaplja vas 

Janez Pikl 

 

 

 


