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KRAJEVNI ODBOR 

ŠEŠČE 

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: 0329-7/2010 

Datum: 08.11.2012 
 

ZAPISNIK 

 

6. seje KO Šešče, ki je bila dne 16. novembra 2012 ob 19. uri v sobi E-točke kulturnega 

doma Šešče. 

 

Prisotni člani KO: Silvo Ramšak, Branko Derča, Klenovšek Branko, Slavko Volmut, Viktor 

Sopotnik, Tomaž Cink 

 

Opravičeno odsotni: Rudi Rogl 

 

Ostali prisotni: Vinko Debelak, župan občine Prebold, Matej Golavšek, član sveta občine            

Prebold, Karli Ožir, predsednik GD Šešče, Tomaž Cink, predsednik KPD Šešče 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov 5. seje 

2. Postavitev ležečih ovir – policajev 

3. Postavitev tabel (prepovedano odlaganje smeti) 

4. Vgradnja števca pritoka vode na vaški vodovod Šešče 

5. Vodotok Kolja (kaj vam je odgovorila agencija – ARSO) 

6. Obravnava proračuna za leti 2013 in 2014 

7. Razno 

 

Ad 1. 

 

Pregled zapisnika in realizacija sklepov 5. seje 

 Možnost priklopa na internet pri Volmutovih še vedno ni možen 

 Nujna popravila strehe na kulturnem domu na vzhodni strani 

 Cestni prehod proti Bezovniku (najverjetneje bo potrebna tožba) 

 Ureditev problematične kanalizacije v E-točki 

 

Ad 2. 

Postavitev ležečih ovir – policajev 

 Je povezan z nadaljnjo gradnjo kanalizacije 

 Postavitev pri kulturnem domu Šešče je prestavljena na pomladni čas 

 

Ad 3. 

 

Postavitev tabel (prepovedano odlaganje smeti) 

 Člani KO Šešče smo soglasno sprejeli dve lokaciji, na katerih se bodo v 

spomladanskem času postavili tabli in sicer v Borštah in cesti v Laz v smeri Griž 
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Ad 4. 

 

Vgradnja števca pritoka vode na vaški vodovod Šešče 

Nasproti domačije Podkoritnik, kjer je že star jašek z ventilom za vaški vodovod, se zamenja 

z večjim jaškom, ki omogoča naknadno vgradnjo števca. Ta poseg je že bil izveden, vgradnja 

števca pa bo sledila, ko se bomo posvetovali z ostalimi skupnostmi, ki imajo podobne 

vodovode 

 

Ad 5. 

 

Vodotok Kolja (kaj vam je odgovorila agencija – ARSO) 

Vodotok Kolje (kjer so ogrožene hiše ob njem): 

 Brižina Kolje pri Volmut je v proračunu in je povezana z izgradnjo kanalizacije proti 

Matkam 

 Pri Mandelj, poseg odobren od ARSO, je potreben pregled s strani g. Zagožna in g. 

Vinka Debelaka, s katerim smo se za ta ogled dogovorili 

 

Ad 6. 

 

Obravnava proračuna za leti 2013 in 2014 

Šešče:  

 Izvedba kanalizacije na Gmajni, skupaj s tem je potrebno pregledati cesto in 

teren ob njej in dati v podpis vsem stanujočim na tem območju. Izdelava oz. 

zamenjava vodovodnih cevi ter napeljava javne razsvetljave 

 Kanalizacija vod od Mandelj proti Orel, ki bo potekala ob vodotoku Kolji 

 

Kulturni dom Šešče: 

 Maja je že potekla najemna pogodba (kako naprej?) 

 Popravilo strehe na vzhodni strani (dela prevzame Pekarna Peternel) 

 Streha kulturnega doma je potrebna tekočega vzdrževanja  

 Kaj je s prostori nad trgovino? 

 Vgraditev vrat za dostop v dvorano z dvorišča kulturnega doma 

 

Ad 7. 

 

Razno 

 Potreben je pregled mostu čez Savinjo v Šeščah 

 Potrebna je ureditev smrek pri domačiji Randl – Dolenja vas 

 G. župan Vinko Debelak se je obvezal, da bo podal pisno vlogo za preveritev signala 

za internet pri Volmutovih, Šešče 17 

 Potrebna je obnovitev kozolca za plakate nasproti trgovine Peternel v Šeščah. Popis 

materiala s strani g. Herman Franca, ki bo tudi izvedel vsa potrebna dela 

 

Sestanek smo zaključili ob 20:20 uri.  

  

Zapisnik sestavil: 

Predsednik KO Šešče 

Branko Derča 

 


