
Zapisnik 2. seje KO  Šešče

Prispeval Klaudija Kač
Sobota, 29 Januar 2011 17:43

Krajevni odbor Šešče                                                                         Šešče, 06. 12. 2010

  

Št. dok.: 0329-7/2010-5

  

Zapisnik 2. seje KO Šešče, ki je bila dne 24. 01. 2011 od 19:00 ure dalje, v sejni sobi GD
Šešče. 

  

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

  

Opravičeni: Tomaž Cink

  

Neopravičeno odsotni: Viktor Sopotnik

  

Ostali prisotni: Vinko Debelak, župan občine Prebold;

  

Matej Golavšek, član sveta občine Prebold;

  

Karli Ožir, predsednik GD Šešče

  

Dnevni red:

  

1.      Pregled zapisnika 1. konstitutivne seje
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2.      Obravnava sprejetja občinskega proračuna

  

3.      Pregled aktualnih zadev za KO Šešče

  

4.      Razno

  

  

Sklepčnost je - od 7 članov je prisotnih 5.

  

Ad 1. Zapisnik prve seje je prebral predsednik KO in na zapisnik ni bilo pripomb.

  

Ad 2.  Župan Vinko Debelak je podal kratek pregled investicij občine Prebold za tekoče leto s
poudarkom na postavkah s področja cest in komunale.

  

Iz preteklih investicij je potrebno v Šeščah obravnavati:

    
    -  sanacija      dveh jaškov kanalizacije, ki sta zamašena ( pri trgovini in pri Herodež )  
    -  javna      razsvetljava (zamenjava za racionalnejšo porabo)  
    -  zamenjava      ogledala na križišču pri Oplotnik  
    -  športno      igrišče (vzpostavitev stika z lastnikom zemljišča)  
    -  hidrant      na Gmajni (vgraditev cevi Ø 90 do priključka hidranta)  
    -  ločevalni      kontejnerji pri Babič  
    -  preglednost      živih mej  

  

Tekoča problematika:

    
    -  Dokončanje      kanalizacije na Gmajni + priključki  
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    -  Kaj      je z jaški po vasi? (obljubljena sanacija 2011)  
    -  Dokončanje      in ureditev z zemljišč relacija Šešče – Griže (VOC)  
    -  Čiščenje      kanala ob desni strani na relaciji Šešče – Griže (VOC)  
    -  Ureditev      E-točke za sestanke (stoli, mize + omara) dogovor z gospodom Škrabetom  

  

Ad 3.

  

-         Ponovno je bilo postavljeno vprašanje v zvezi s trafo postajo za Gmajno. Postavljena bi
naj bila v prvem polletju tega leta, je pa to vezano tudi na izgradnjo kanalizacije.

  

-         Dostop do interneta naj bi bil v Šeščah vsem omogočen do avgusta tega leta ( Siol,
Telmach )

  

Ad 4.

  

-         Predlagano je da se naj na ovinku pri Herodež postavi znak  za slepo ulico, ki vodi proti
Cestniku

  

-         Za dom kulture Šešče je potrebno urediti najemna oz. lastniška razmerja za trgovino

  

-         Potrebno bo obnoviti streho doma in urediti izolacijo stropa dvorane zaradi toplotnih izgub
ob ogrevanju (opraviti razgovore o najemu strehe)

  

-         Gasilci načrtujejo zamenjavo svojega vozila ob 100 - letnici društva ( 2020 )

  

-         Predlagano je da se naj postavi  nadstrešek za avtobusno postajo na meji med domačijo
Novak in Derča
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-         Člani KO smo se odločili, da bi organizirali svet krajanov v začetku februarja – vabila po
pošti (datum se uskladi z g. županom)

  

Sestanek je bil zaključen ob 20:40.

  

Predsednik KO:                                                                                                     Zapisnikar:

  

Branko Derča                                                                                                            Silvo Ramšak
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