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ZAPISNIK 

 
5. seje  KO Šešče, torek,29. marca 2016 ob 18. uri 

 
 

Prisotni bili vsi člani KO Šešče z izjemo Uranjek Maše in Sopotnik Vikija, sestanka sta se udeležila 

tudi župan Vinko Debelak in svetnika Matjaž Dolinar in Matej Golavšek. 

 

Zapis razprave po dnevnem  redu  5. seje: 

 

1. Pregled zapisnika 4. seje;  zbrani člani KO Šešče so  pregledali zapisnik predhodne seje KO.  

Ob tem smo v razpravi ugotovili, da je potrebno ponovno označiti novi hitrostni oviri z rumeno 

oznako; nadalje da je za predviden sekundarni vod na območju Cink - Pikl čimprej potrebno 

nadaljevati s pripravo (omejena sredstva). V zvezi  z Domom  kulture predlaga župan,  da  

pritegnemo vsa društva iz Šešč k dogovoru za povečanja aktivnosti v domu in s tem povezano 

ureditev akutnega problema - ogrevanja prostorov. Za možnost Infra gretja je bil izveden 

projektantski ogled,  nato pa ni bilo odziva s strani projektanta. 

 

2. Obravnava  dopisa Rupreht Janez, Šešče 20a – nov dvojček na Sitarjevem – lastnik 

domneva, da občasni izpusti  vode iz vodovodnega rezervoarja  JKP Žalec povzročajo zamakanje 

gornje strani njegove parcele. Ugotovili smo, da je bolj problem v vodnatosti celotnega zemljišča 

nad novo stavbo in premajhnem odvodnem jarku med parcelo Rupreht in Oplotnik. Kasneje je bil 

izveden še dodaten ogled terena,  prisotna bila župan in lastnik Rupreht, njun dogovor je po zapisu 

župana  sledeč (KO je prejel kopijo dopisa stranki Rupreht): 

 
 

3. Čistilna akcija 9.4.2016; koordinator je Cink Tomaž, v slučaju odsotnosti prevzame material 

Matej Golavšek!  

Poročilo:  Akcije se je udeležilo cca.  15 oseb, opazno je bilo zmanjšanje količine zbranih 

odpadkov;  če bi se ob cestah stalno čistilo, take akcije ne bi bile več potrebne! 

4. Predstavitev dogajanja zadnjih mesecev v naši občini – predstavil župan in naša svetnika ! 

5. Razno: 
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 A.  problem ureditve športnega igrišča v Šeščah: 

Obravnavali smo možne lokacije igrišč: 

 najprej obstoječe igrišče, za katero se obveže g. župan še za en poskus dogovora z lastnikom 

iz Nemčije;  

 zemljišče Ide Žgank pod novo Oplotnikovo hišo- zemljišče je po dolžini preveliko za 

potrebo igrišča, za možnost  nakupa preveri Cink T.;  

 sosednje zemljišče last Oplotnik Francija- ob cesti na Ladjo - takoj po sestanku sem z 

vpogledom v načrt in na terenu ugotovil,  da je zemljišče preozko;  

 prav tako Oplotnikovo zemljišče - parcela trikotne oblike nad novim dvojčkom Šešče 20 F, 

smer proti Matkam - sicer  je  precej mokra  parcela  in nerodne oblike za igrišče, tako da bi 

bila potrebna sprememba meje parcele v enem delu - obe možnosti preveri z Oplotnik 

Francijem Matevž Kač;  

 zadnja možnost je Jagrova njiva ob vikendih lastnikov Janša, njivo obdeluje Sopotnik Viki, 

možnost preveri Matjaž Dolinar.   

Kasneje je bilo v razgovoru Cink - župan ugotovljeno, da počakamo še na razgovor župana z g. 

Povšetom iz Šempetra, ki je pooblaščenec za dogovore okoli sedanjega igrišča  ter da bi bil  ob 

neuspelem dogovoru za sedanje igrišče možen tudi nakup parcele Žgank, odvisno predvsem od 

ponujene cene. 

B.  ureditev kužnega dvonadstropnega znamenja v Šeščah - župan je za začetek predlagal, da 

okolico uredita občinska javna delavca- posek in košnja.  Lastništvo parcele je "Jagrovo".  

C.  kadrovska zasedba KO Šešče -  glede na novo zaposlitev Uranjek Maše njena udeležba več ne 

bo možna, kot kaže ne bo več prebivala v Šeščah; 

Dopolnitev  4.9.2016:  od avgusta 2016  ponovno biva v Šeščah. 

 

 

 

Razpravo zapisal:  

 

 

 

Predsednik KO ŠEŠČE 

Tomaž Cink l.r. 

 
 


