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KRAJEVNI ODBOR 

KAPLJA VAS 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 0329-8/2015 

ZAPISNIK 
 
4. seje KO  KAPLJA VAS, ki je bila 24. novembra 2016 ob 19. uri v sejni sobi Gasilsko-vaškega 

doma v Kaplji vasi.   

 

Prisotni člani KO: g. Janez Pikl, ga. Jerica Merzelj-Gojznikar, g. Andrej Skornšek, g. Nejc 

Potočnik, ga. Nejka Golič, g. Gregor Zagoričnik, g. Gabrijel Možina  

 

Opravičeno odsotni člani KO: g. Jožef Holobar 

 

Ostali prisotni: Boris Potočnik (PGD Kaplja vas), občinska svetnica ga. Emilija Črnila, g. 

župan Vinko Debelak, občinski svetnik Miha Fonda, Gabrijel Možina 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika 3. seje 

2. Proračun 2017 in 2016 

3. Prometna varnost  

4. Novogradnje v sklopu z občinskim načrtom 

5. Razno.  

 

K točki 1 

 

Pregled zapisnika 3. seje  

 

Predsednik KO je predlagal, da se potrdi zapisnik prejšnje seje. Ker po pregledu ni bilo 

pripomb, se je potrdil zapisnik.  

 

SKLEP:  

Člani KO Kaplja vas so soglasno potrdili zapisnik 1. seje. 

 

K točki 2 

 

Proračun 2017 in 2016  

 

Župan je poudaril, da je treba iti čez posamezne točke, da se o njih tudi podrobneje pogovori 

in jih razloži.  

 

1) Kanalizacija (podaljšanje) na Gorici: že v večini urejena, potrebno bo dokončati še 

kanalizacijo do Bobinca, ki pa bo urejena, ko bodo pridobljena vsa soglasja na tem 

odseku.  

2) Izgradnja elektro omrežja na Gorici: to še ni bilo izvedeno, problematično je tudi, ker 

novi sovaščani ne morejo dobiti elektrike. Župan pojasni, da se za predlagano traso ni 

dobilo soglasij, zato gre predlagana trasa sedaj nekje drugje in se mora urediti. V 
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prejšnji namreč ni bilo gradbenega dovoljenja. Župan poudari, da naj bi bila zadeva 

zelo kmalu tudi dokončno urejena.  

3) Sanacija ceste Gorica do Šmiglove zidanice: je urejeno.  

4) Povezava na Tabor, ureditev ceste (Šmiglova – Tabor): potrebno urediti odmero ceste, 

ker meji na Tabor.  

5) Pot ob Bolski: bo urejena kot kolesarska pot, to je seda skupen projekt večih občin, 

zato bo tudi v našem proračunu, čeprav gre za državni projekt.  

6) Sanacija mostu pri Mlinarju: g. Skornšek izpostavi, da bo treba narediti nekaj glede 

brižine in postaviti odbojno ograjo, ker se bo sicer nekdo zapeljal v Bolsko. Zato bo 

potrebna sanacija mostu.  

7) sanacija hriba pri Gorici: po hribu navzdol bo potrebno nekaj narediti, da se bo mulj 

odtekal v kanal.  

8) Znak 30 na Gorici: tabla mora biti nižje, po dogovoru sklenjeno, da bo postavljena še 

ena tabla spodaj pred hribo, ker je treba večkrat izpostaviti pomen omejitve na tem 

prostoru.  

9) Čiščenje potoka pri Mlinarjih: v stugi Bolske so še vedno neke stare betonske plate, 

župan je izpostavil, da mora to pregledati rečni nazdornik, zato je treba v zapisnik 

dodati, da se opravi sanacija od jeza do špice.  

10) župan dodal predlog napisa za poplavno varnost.  

 

Pred sprejetjem sklepa je g. Zagoričnik poudaril, da ni dobil vabila – tako da prosi, da se to 

uredi v tajništvu občine.  

 

 

SKLEP: Člani KO so potrdili predloge za proračun 2017 in 2018.  

 

K točki 3 

 

Prometna varnost  

 

Člani KO poudarjajo, da ogledala niso primerna, ker so zarosena in se tako na slepo vozi iz 

dovozov – to je še posebej problematično v okolici vrtca in šole. Župan je poudaril, da so že 

naročena nova ogledala.  

 

Predsednik KO je poudaril, da je potrebno okoli vrtca urediti parkiranje zaposlenih in staršev. 

Predvsem pa bolj poudariti, da zaposleni parkirajo pri Mercatorju, starši pa tudi ne morejo 

parkirati, kjer za to ni označenega prostora.  

 

Nejka Golič je podala predlog, da bi bilo potrebno v prihodnje urediti tudi pot od konca 

Kaplje vasi do Šentruperta, ker je cesta preozka in pešci sploh nimajo urejene poti.  

 

SKLEP:  

Člani KO so se seznanili s stanjem prometne varnosti v Občini Prebold.  

 

K točki 4 

 

Novogradnje v sklopu z občinskim načrtom 

 

Člani KO so župana vprašali, ali se lokacijske informacijske točke v primeru Gorice 

upoštevajo. Župan je poudaril, da to ni nujno potrebno, da pa je urejen občinski prostorski 
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načrt in da je na Gorici vse v planu. Člani KO so prosili, da se naj v prihodnje bolj natančno 

preverja prostorski načrt, ko se bodo na Gorici gradile nove gradnje.  

  

K točki 5 

 

Razno  

 

1. Bolsko naj si ogleda Alenka Zupančič iz Direkcije za vodo.  

2. Na otoku za smeti je vedno parkiran avto, to je potrebno urediti znotraj vasi, potrebujemo pa 

nove zabojnike, ker se vanje lahko meče vse odpadke.  

 

Predsednik KO se je zahvalil vsem  prisotnim in zaključil sestanek, ob 20.30 uri.   

 

 

 

 

 Zapisal: 

Predsednik KO Kaplja vas 

Janez Pikl l.r. 

 

 

 


