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 Zapisnik 3. seje krajevnega odbora Šešče, 

ki je bila v sredo, 01.04.2015, ob 19.00 uri v učilnici Kulturnega doma Šešče 

 

Prisotni člani KO:   Cink Tomaž, Kač Matevž, Rogl Rudi,  Siter Marjan, Volmut Slavko, 

Uranjek Maša  

 

Ostali prisotni: Matej Golavšek in Matjaž Dolinar, člana občinskega sveta. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje KO Šešče 

2. Čistilna akcija 

3. Razno 

 

 

1. Zapisnik 2. seje KO Šešče –  Popravek je potreben pri četrti alineji 3. točke razno, 

kjer se mora spremeniti Potočnik v Potočič. Drugače je bil zapisnik 2. seje soglasno 

potrjen. 

 

2. Čistilna akcija 2015 

Dogovori se, da se bo čistilna akcija izvajala dne 11.4.2015 s pričetkom ob 8.00 uri. 

Rokavice in vrečke bo na občini v sredo 08.04.2015 prevzel Matej Golavšek. Za  

odvoz smeti na odpad bo poskrbel Matevž Kač.   

3. Razno: 
 

a) Vaščani so opozorili na problematiko delovanja javne razsvetljave ob spremembi ure. 

Prav tako pa bi želeli dodatno luč javne razsvetljave iz smeri Griž proti Preboldu nekje 

med hišo Siterjevih in mostu čez Koljo,  na ovinku (Orel).  

b) Opozorilo o spreminjanju vodotoka Kolje, saj naj bi posamezniki na desni  brežini 

Kolje pomikali brežino v Koljo in s tem povzročali levobrežno  spodkopavanje ceste 

takoj nad mostom ceste Griže - Prebold. 

c) KO predlaga, da Občina pošlje lastnikom trgovine in 2 gostinskih lokalov obvestilo, 

da so kontejnerji SIMBIA za domom krajanov namenjene zbiranju ločenih odpadkov  

občanov, ne pa podjetij, saj je posebno v kontejnerju za papir vedno polno kartonske  

embalaže, ki se uporablja pri pakiranju večjih količin hrane in pijače in občani 

odlagajo svoje odpadke na tleh okoli kontejnerjev. Podobno je s stekleno embalažo. 

Varianta je tudi da sta  posebej za papir na tej lokaciji 2 kontejnerja.  

d) KO predlaga, da se na nekaterih lokacijah postavijo nove table »Prepovedano 



odlaganje odpadkov«  oziroma  postavijo koši - sodi za  zbiranje smeti. (lokacije javi 

naknadno KO). 

e) Seznanitev s problematiko kanalizacije na Ladji, saj tam težnostna priključitev na 

javno kanalizacijo ni mogoča. 

f) KO je načel tematiko nove in to trajne lokacije za športno igrišče oz. športne 

aktivnosti  z odkupom/najem, na sedanji lokaciji je možen še naprej najem z redno 

košnjo, ni pa možnosti ureditve kakšnega manjšega objekta za športne rekvizite in 

ureditve prostora za gledalce.  

g) Dogovorili smo se, da se bomo člani krajevnega odbora o določenih hitrih odločitvah 

dogovarjali preko elektronske pošte (korespondenčne seje). 

 

 

Sejo smo zaključili ob 20:00 uri. 

 

 

Zapisnik pripravila:              Predsednik KO: 

Maša Uranjek              Tomaž Cink, l. r.  

 


