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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

Datum: 23.04.2013 

ZAPISNIK 
 
12. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila  28. marca  2013 ob 19. uri v sejni sobi Gasilsko-vaškega doma 

v Kaplji vasi.   

 

Prisotni člani KO: g. Boris Potočnik, g. Mirando Flere, g. Janez Pikl,  Davor Ribič, Gabrijel 

Možina. 

 

Opravičeno odsotni člani KO: ga. Jerica Merzelj- Gojznikar, g. Nejc Potočnik 

 

Ostali prisotni:Franc Grenko (PGD Kaplja vas), g. Dušan Kuserbanj ( ŠD Kaplja vas), 

svetnik Miha Fonda, podžupan Franci Škrabe 

 

Neopravičeno odsotni:  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 11. seje 

2. Čiščenja Globovnika do mosta Zupanc – Orožim in izpeljava potoka v 

Bolsko  

3. Čiščenje domačije Pušnik-Skurja 

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

5. OPPN Gorica -1 

6. Predstavitev krajevnega odbora na kmečki tržnici 

7. Razno 

K1 

 

Pregled zapisnika 11. seje 

Pri pregledu zapisnika 11. 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 

 

SKLEP: Člani KO Kaplja vas so soglasno potrdili zapisnik 11  seje. 
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K2 

Čiščenja Globovnika do mosta Zupanc – Orožim in izpeljava potoka v Bolsko  

Podžupan pove da se bo čiščenje potoka Globonika predvidoma opravilo v mesecu aprilu v 

sklopu z čiščenjem Perišnice, oziroma ko bodo pogoji. Sanacija noge na mostu čez Bolsko ni 

možna, uredil pa se bo nasip. Nivo je pregledal nogo,vendar še ni podal rešitve, trdijo pa da 

most ni v nevarnosti.  

Župan pove da se bo naknadno urejalo. 

K3 

Čiščenje domačije Pušnik-Skurja 

Podžupan  pove da je potrebno pridobiti dokumentacijo, kar je bilo zapisano tudi v sklepu 11. 

Seje KO, predlaga pa da se vzpostavi stik z Francom Pušnikom do čistilne akcije ki bo 

potekala 13.04.2013. 

 

K4 

 

Sanacija asfalta pri Svet – luža (nasproti Potočnika) 
 

Podžupan pove da je sanacija asfalta in vse nepravilnosti ki so na odseku reklamacija 

izvajalcu, JKP bo opravil pregled,vendar še nimajo uporabnega dovoljenja- 

 

K5 

OPPN Gorica -1 

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

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

vprašal podžupana zakaj še ni podpisano soglasje in za kaj od 25.10.2012 do danes ni 

nobenih sprememb.  

 

Podžupan odgovarja da Elektro še ni podal soglasja, ko bo podpisano soglasje bo OPPN 

Gorica-1 zaključen. 

 

G. Možina je na to dejal da je govoril z Elekro, kjer trdijo da mora najprej Občina Prebold 

podpisati zapisnik, zatem se sklene pogodba. Za tem zapisnikom Občina Prebold 

prevzame breme okoli 65000 eur. 

 

SKLEP: Preveri se dokumentacijo in se o tem pisno poroča. 

 

K6 

Predstavitev krajevnega odbora na kmečki tržnici 

Dogovorjeno je bilo da se uskladimo z Klavdijo Kač za termin v jesenskem čas. Na tržnici 

bomo predstavili domače dobrote, športno društvo in morda še vaški ansambel. 
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K7 

Razno 

G. Pikl opomni podžupana, da je Občina Prebold izdala soglasje za sečnjo Žagarstvu 

Ropret na območju Kaplje vasi, zato pozove da se pokončani sečnji preverijo poškodbe na 

cestah. 

Izgradnja kanalizacije Gorica 

Člani KO Kaplja vas na temo izgradnje kanalizacije za področje Gorica opozorijo, da je 

potrebno ohraniti isti nivo ceste, oziroma da se namestijo pretočne cevi zaradi poplav. 

Člani KO Kaplja vas prav tako opomnijo da se počisti brežine kjer je potekala  Sečnja ob 

Bolski proti Grajski vasi, ostalo je vejevje. Opomnijo tudi da bi bilo potrebno urediti 

brežini Bolske od jezu do pritoka Trnavca. 

G. podžupan odgovarja da se bo Nivo oz. njegovi podizvajalci v roku štirih let sanirali vse 

pritoke Savinje, nekaj sredstev za sanacjio je že zagotovljenih. 

Prav tako g. podžupan potrdi da bi se gradil protipoplavni Zadrževalnik na Vranskem in 

Letušu do leta 2015. Zadeva se spremlja do ugotovitve. 

Ureditev pešpoti ob Bolski do tovarne 

Podžupan potrdi, če se pridobijo soglasja lastnikov zemljišč, bo  občina uredila pešpot. 

G. Pikl zaprosi podžupana za table z oznakami »prepovedano odlaganje odpadkov« kakor 

tudi Za tablo »prepovedano vodenje psov na igrišče. 

Nadomestni predsednik se je zahvalil vsem prisotnim in sestanek se je zaključil ob 20.15 uri.  

 

 

 

 

 Zapisal: 

 

Nadomestni predsednik KO Kaplja vas 

Janez Pikl 

 

 

 


