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OBČINA PREBOLD 

Št. dok.: 900-2/2017-2 
 
 

Zapisnik 
5. seje KO Kaplja vas, ki je bila 11. aprila 2017 ob, 19.30 uri 

v prostorih PGD Kaplja vas 
 
 
Seja se je začela ob 19.30 uri.  
 
Prisotni: Gojznikar Merzelj Jerica, Nejka Golič, Pikl Janez, Potočnik Nejc, Zagoričnik 
Gregor, Možina Gabrijel, ŠD Kaplja vas, Vinko Debelak, Fonda Miha in Grenko Franc.  
 
Neopravičeno: Jožef Holobar, Andrej Skornšek, Emilija Črnila, Franci Škrabe, Matjaž 
Debelak, Brane Verk.  
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje  

 
Župan g. Vinko Debelak je imel pripombo na zapisnik prejšnje seje – vprašal je o 
smetnjakih, če so kakšni novi. Ponovno je treba poudariti, da to ni parkirišče (za tisto 
osebo) → potrebno je označiti otok, to mora biti poudarjeno v zapisniku, s strani občine 
bo to urejeno.  
Tukaj se ima s Pušnik Francom občina namen dogovoriti in narediti eno čistilno akcijo. 
Župan se je dvakrat že pogovarjal z njim, zato bodo to poskusili, predvsem zato, ker 
so solastniki tudi občina. 
 
Sklep: Zapisnik je potrjen.  
 
2. Delovanje občinskih delavcev v Kaplji vasi  
 
Jerica poudarila, da bi jih potrebovali več, brežina proti Zupancem je urejena, na oni 
strani igrišč pa prosi za pomoč občinskih delavcev. Bilo bi dobro, če bi se delavci 
večkrat pripeljali čez vas. Lepo bi bilo, če bi dali koše na igrišče → tam so sedaj igrala, 
ampak ni pa košev. Župan je poudaril, da koš je lahko → se napiše in poudari v 
zapisniku.  
 
Sklep: Po potrebi se pokliče delavce, za koš bo urejeno.  
 
3. Popravilo mostu na Bolski 
 
Župan je rekel, da je popravilo naročeno. Franci je poudaril (na občini), da je to urejeno.  
 
To bo urejeno v naslednjem tednu, po besedah župana → do konca aprila bo to 
realizirano. Župan je poudaril, da je nedopustno, da to tako dolgo traja.  
 
Tudi ograja pred mostom bo urejena in se bo zabila.  
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4. Pločnik pri podjetju Silco d.o.o.  
 
Potrebno je urediti parkiranje.  
Župan je poudaril, da policija in radarji ne ukrepajo, od ceste do vhoda je narejeno 
parkirišče. To je že občina Braslovče, ampak to je prometni problem tudi naš.  
Župan je poudaril, da se bodo o tem še enkrat pogovorili, dalo se bo tudi na Odbor za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerega predsednica je Emilija Črnila., da 
bo to urejeno.  
Župan je poudaril, da se bo potrebno pogovoriti tudi o obvoznici Kaplje vasi tudi do 
Šentruperta.  
 
Pogovor o obvoznici: potrebno je razmisliti, kje bo speljana in kako se bo dogovarjalo 
s parcelami.  
 
Janez Pikl je poudaril, da je potrebno naredit študijo, kje bi to bilo.  
Župan je poudaril, da se je potrebno izogniti tako Kaplji kot tudi Dolenji vasi.  
 
V dopolnitvi prostorskega načrta se bo to prikazalo in se bo tudi odločalo o tem.  
 
Nejc Potočnik je poudaril, kako je s kolesarsko potjo → to je tudi pri tem del peš poti. 
Župan je poudaril, da naj bi se to realiziralo v roku dveh let.  
 
Janez Pikl je vprašal, kako bo podjetje Odelo sodelovalo s cestami?  
Župan je podaril, da je trenutno njihova skrb parkirišče, ceste pa predvidevajo, da so 
skrb občine.  
 
Sklep: Pri naslednjem sestanku župan pojasni novosti.  
 
5. Ureditev elektro transformatorja na Gorici 
 
Janez Pikl je dobil par informacij, tudi mi smo se pogovarjali, da naj bi se to že delalo 
v lanskem/letošnjem letu in, da naj bi prišlo do izvedbe. Elektro Celje to ni dal v načrt 
in je vprašanje, kdaj bo to sploh urejeno.  
 
Župan je poudaril, da je poklical Odelo pred tem, ker so imeli tam sestanek. To je samo 
kaprica, ni pa problem samo elektrika, ampak tudi kanalizacija in vodovod.  
 
To z elektriko se bo urejalo – na občini to nihče ne ureja, to je Elektro projekt. Župan 
je poudaril, da so ti ljudje dobili gradbeno dovoljenje, v primeru, da imajo agregat. Ker 
trenutno še ni urejena elektrika. Janez Pikl poudari, da bo to preveril, ker ljudje mislijo, 
da jim ni to treba imeti urejenega.  
 
Za primer, ki je problematičen na Gorici upa, da bo urejeno v kakšnem mesecu.  
 
Sklep: 25. maja se na seji občinskega sveta vpraša g. Borisa Kupca, kako je s 
stvarjo, hkrati pa bo Občina Prebold poslala poizvedbo o tem, kakšno je stanje.  
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6. Razno 
 
Predmestje Gorica: tabla omejitve še ni urejena, tabla tudi za kolesarje, ker je zelo 
veliko pešcev. Znak in kontrolo je potrebno postaviti.  
 
Občini se polaga, da pregleda, katere oznake so potrebne v Kaplji vasi – kolesarji, 
omejitve ipd.  
 
Emillija Črnila je rekla, kako bo urejena prometna signalizacija skozi Kapljo vas.  
 
Jerica Merzelj Gojznikar: pod kaj se tretirajo igrala na igrišču, kdo je upravljalec, nekdo 
se je že porezal (na gosenici).  
ŠD Kaplja vas je načeloma lastnik. Je bilo zavedeno, da bodo pregledali igrala. Če je 
treba kaj zamenjat, moramo sporočiti na občino→ je še denar na občini za to.   
 
Seja je bila zaključena 20.45  
 
 
 KO Kaplja vas 

predsednik 
Janez Pikl 

 
 
 
 
 
 


