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KRAJEVNI ODBOR 

ŠEŠČE 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

 

Št. dok.: 0329-0026/2019-2 
Datum: 10. 9. 2019 
 

ZAPISNIK 
2. seje krajevnega odbora Šešče 

 
Seja se je vršila dne 10. 9. 2019 v Domu kulture Šešče, s pričetkom ob 19. uri, zaključila se 
je ob 21. uri. 
 
Prisotni člani KO Šešče: Milena Križnik Golavšek, Branko Oblak, Uroš Herodež, Slavko 
Volmut, Matej Golavšek in Barbara Janžovnik 
 
Odsotni člani KO Šešče: Viktor Sopotnik (brez opravičila) 
 
Ostali prisotni: svetnik Karol Lobnikar, občinska uprava: Jure Vrhovec in Simon Jan 
 
Predsednik KO Šešče Matej Golavšek je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Večnamenski prostor Šešče 

3. Nabrežina Kolje pri Volmut 

4. Preplastitev križišča 

5. Razno 

 
SKLEP 1/2: 
KO Šešče potrdi predlagani dnevni red. 
 
 

K 1. točki: 
 

PREGLED ZAPISNIKA 1. SEJE KO ŠEŠČE 
 
Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 1. seje KO Šešče. Predsednik KO Šešče je 
zapisnik prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe. 
 
SKLEP 2/2: 
KO Šešče potrdi zapisnik 1. seje. 
 

K 2. točki 
 

VEČNAMESKI PROSTOR ŠEŠČE 
 
KO Šešče je bil seznanjen s trenutnim stanjem večnamenskega prostora. Ta  še vedno ni 
odmerjen, zato se mora še v tem letu odmerit in postavit mejnike, naredit posnetek terena 
in ob primernem vremenu pričeti z zemeljskimi deli. 
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SKLEP 3/3: 
KO Šešče podpira predlog in poziva Občino Prebold, da čim prej pristopi k reševanju 
le tega. In sicer, da se še v tem letu naredi odmera, postavi mejnike ter naredi 
posnetek terena. 
 

K 3. točki 
 

NABREŽINA KOLJE PRI VOLMUT 
 
KO Šešče se je seznanil s problematiko nabrežine pri Volmut. Vnela se je burna razprava. 
V razpravi je bilo izraženo stališče, da mora Občina nujno sanirati to nabrežino, saj je župan 
s to problematiko seznanjen že vsaj 6 let, pri tem pa se ni nič naredilo. Gospod Volmut je 
vsa ta leta deležen samo obljub, realizacije pa ni. Ogroženo je tudi premoženje gospoda 
Volmuta. 
 
SKLEP 4/3: 
KO Šešče podpira sanacijo nabrežine in poziva Občino Prebold, da čimprej seznani 
vse svetnike Občine Prebold za čim hitrejšo razrešitev problematike. 
 

K 4. točki 
 

PREPLASTITEV KRIŽIŠČA 
 
Preplastitev križišča je bila obljubljena s strani župana za spomlad 2019, po besedah Jureta 
Vrhovca naj bi se dala delati, s strani občinske uprave, študija odvodnjavanja za ta dela, 
ampak to je bilo samo besedno na seji za preventivo. 
 
SKLEP 5/3: 
KO Šešče želi, da se v proračunu za leto 2020 namenijo sredstva za ureditev križišča 
pri kmetiji Oplotnik. 
 

K 5. točki 
 

RAZNO 
 

a) PROBLEMATIKA UREDITEV PLOČNIKA OZ. PEŠPOTI DO IGRIŠČA 

 
Prisotni so izpostavili, da Šešče nimajo nobene varne poti do igrišča, kar je zelo moteče oz. 
nevarno za pešce. Pločnik je nujno potreben. 
 
SKLEP 6/3: 
KO Šešče podpira pobudo in poziva Občino Prebold, da čim prej skliče skupni 
sestanek lastnikov zemljišč ob cesti za hitrejšo razrešitev te problematike. 
 

b) OBREZOVANJE CIPRES PRI DERČA 

 
Prisotni so izpostavili na problematiko cipres pri Derča. Ciprese delno ovirajo promet (že 
tako je ozka cesta skozi Šešče) in s tem zožijo cestišče. Lastnika je treba pozvati naj te 
ciprese obreže, sicer naj jih na njihove stroške obreže Občina, tako da se bo zagotovila 
varnost v cestnem prometu. Zakon o cestah namreč določa, da mora biti živa meja po širini 
obrezana najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m 
od roba asfalta ceste. 
Po razpravi je KO Šešče sprejel naslednji sklep: 
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SKLEP 7/3: 
Občina Prebold oziroma Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj 
nemudoma pozove lastnika spornih cipres, da te obreže do te mere, kot mu to nalaga 
Zakon o cestah, da bo zagotovljena varnost v cestnem prometu, sicer pa jih naj na 
stroške lastnika obreže Občina Prebold.   
 

c) ZASADITEV POLJŠČIN NA NJIVAH OB CESTI 

 
Prisotni so izpostavili slabo preglednost zaradi zasaditve koruze na cesti Šešče – Griže. Ko 
pridelki (predvsem koruza) zrastejo, na tej cesti zaprejo vse pregledne ovinke ter 
onemogočijo varno vožnjo. Lastnike je treba pozvati naj poljščine sadijo v skladu z 
Zakonom, in sicer: prepovedano je orati (saditi) na razdalji manj kot 4 metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega 
sveta vzporedno s cesto. 
Po razpravi je KO Šešče sprejel naslednji sklep: 
 
SKLEP 8/3: 
Občina Prebold oziroma Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj 
nemudoma pozove lastnike spornih zasaditev, da te pričnejo saditi, kot jim to nalaga 
Zakon, da bo zagotovljena varnost v cestnem prometu.   
 

d) IGRIŠČE ŠEŠČE 

 
Na prejšnji seji je bilo obljubljeno, da bo OPN sprejet do septembra. G. Vrhovec Jure je 
povedal, da bo OPN sprejet v mesecu aprilu leta 2020. Glede na to, da se zadeve kar 
odmikajo, KO Šešče zanima, kaj se lahko naredi. Izvedelo pa se je (žal po seji odbora), da 
je Občina prejela že dva negativna mnenja glede spremembe namembnosti. Ali to drži? 
 
SKLEP 9/3: 
KO Šešče poziva Občino Prebold, da nam poda resnične informacije glede OPN za 
igrišče, ter to problematiko izpostavi na seji Občinskega sveta, saj s sprenevedanjem 
oz. neresničnimi informacijami slepijo vse krajane Šešč, kar pa ni etično, niti si krajani 
tega ne zaslužimo. 
 

e) POSTAVITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA MOSTU ČEZ KOLJO in PROMETNEGA 

ZNAKA PRI GOLAVŠEK 

 
Izpostavljeno je bilo, da se naj postavi prometni znak za zožitev ceste na cesti pri Golavšek 
(pred križiščem) v smeri Griž, saj se tam cesta zaradi pločnika zoži, prometnega znaka pa 
ni. Problem bo nastal, če se pripeti prometna nesreča, kdo je odgovoren. Prav tako se naj 
namesti javna razsvetljava na mostu čez Koljo pri Orel, saj je ta ovinek zelo nevaren. 

 
SKLEP 10/3: 
Občina Prebold oziroma Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj takoj 
pristopijo k postavitvi prometnega znaka in javne luči, saj bo s tem zagotovljena 
varnost v cestnem prometu oz. naj nas obvesti o morebitnih zadržkih glede 
postavitve. 
 
 
Tajnica OK Šešče:       Predsednik KO Šešče: 
Barbara Janžovnik       Matej Golavšek 
 
 


