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 Zapisnik 2. seje krajevnega odbora Šešče, 

ki je bila v ponedeljek, 12.01.2015 ob 20.00 uri v učilnici Kulturnega doma Šešče 

 

 

Prisotni člani KO: Cink Tomaž, Kač Matevž, Rogl Rudi, Siter Marjan, Sopotnik Viktor, 

Volmut Slavko, Uranjek Maša  

 

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

sveta, Karli Ožir, predsednik PGD Šešče, Sopotnik Judita, Babič Zvone. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje KO Šešče 

2. Obravnava proračuna za leti 2015 in 2016 

3. Razno 

 

 

1. Zapisnik 1. seje KO Šešče –  je bil soglasno potrjen. 

 

2. Obravnava proračuna za leti 2015 in 2016 

Pregled predloga proračuna 2015 pokaže edino postavko za vas Šešče v zavarovanju 

Doma kulture Šešče. Proračun je celovito predstavil župan Vinko Debelak.   

Možne investicije občine na območju Šešče v mandatu 2014-2018: 

Naselje Šešče: 

- V letu 2015 je potrebno pridobiti projekt za sanacijo mostu v Šeščah, 

- V okviru reklamacije se bo sanirala cesta proti Matkam, 

- Potrebno se je dogovoriti glede vaškega vodovoda Šešče in žalskega vodovoda, 

- Urediti se morajo brežine Kolje, skladno s projektom protipoplavne varnosti 

občine 

 

Dom kulture Šešče: 
 

- Na domu kulture Šešče je potrebno preveriti in popraviti streho in žlebove, 

problem je celotna severna stran strehe (manjša vzdrževalna dela občina krije iz 

sredstev za vzdrževanje stanovanj) 

- urediti je potrebno prezračevanje v sobi E-točke, 



- preveriti možnost odkupa prostorov, kjer je trgovina 

- preureditev 2 sob v zgornjem nadstropju kulturnega doma – možnost je  manjše 

stanovanje 

- zahtevna naloga – ogrevanje in energetska sanacija doma 

 

3. Razno: 

- Vprašanje ureditve pločnikov, kjer jih še ni, KO Šešče predlaga odseke po vasi, 

kjer bi bila možna gradnja pločnika 

- Vprašanje sofinanciranja različnih društev 

- Tematika ležečih policajev – ostanemo pri dosedaj zgrajenih! 

- Predlog za zaščitno ograjo ob cesti pri Potočnik 

- Pridobitev grafične podlage, kjer je razvidno,  katere hiše so zajete v priključitev 

na kanalizacijo (uredi Cink T.)  

- V razmislek – ali ostanemo pri imenu Šešče pri Preboldu ali preimenujemo vas 

nazaj v Šešče, Geografski inštitut ZRC SAZU je pisno podprl preimenovanje nazaj 

v staro ime že več kot 10 let nazaj (Milan Orožen Adamič) 

 

 

Sejo smo zaključili ob 21:20 uri. 

 

 

Zapisnik pripravila:              Predsednik KO: 

Maša Uranjek              Tomaž Cink, l. r.  

 


