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 Zapisnik 4. seje krajevnega odbora Šešče, 

ki je bila v torek, 22.09.2015 ob 19.00 uri v učilnici Kulturnega doma Šešče 

 

 

Prisotni člani KO: Cink Tomaž, Rogl Rudi, Siter Marjan, Uranjek Maša  

 

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

župan. 

 

Dnevni red: 

1.       Pregled zapisnika 3. seje; 

2.       Plani izgradnje kanalizacije, cest in vodovoda – gradivo dopis občine julij 2015; 

3.       Določitev območij dodatnih sekundarnih vodov kanalizacije v Šeščah; 

4.       Prometna ureditev dostopov v Šešče – most preko Savinje in iz Griž (predstavi Matjaž     

Dolinar); 

5.       Razno. 

 

 

1. Zapisnik 3. seje KO Šešče –  Glede 3.b točke razno smo se dogovorili, da bo občina 

urgirala pri pristojnih organih. Glede 3.c točke razno pa se je trgovino že opozorilo, 

občina pa bo pozvala še gostinski lokal. Ob upoštevanju teh pripomb  je bil zapisnik 3. 

seje soglasno potrjen. 

 

2. Plani izgradnje kanalizacije, cest in vodovoda – gradivo dopis občine julij 2015 

V plan se doda sanacija mostu preko Savinje, gradnja pločnika po celotni vasi, ter 

postavitev odbojne ograje (okrog 4 m) pri Potočič. 

3. Določitev območij dodatnih sekundarnih vodov kanalizacije v Šeščah 

Za dodatni vod kanalizacije se predlaga območje hiš okrog  hiše Cink - Šešče 2.. 

Posamezniki morajo na občino poslati vloge. 

4. Prometna ureditev dostopov v Šešče – most preko Savinje in iz Griž (predstavi 

Matjaž     Dolinar) 

Naredijo se 2 hitrostni oviri pred križiščem, in sicer iz smeri Šempetra in iz smeri 

Griž. Na celotnem območju Šešč se zamenjajo in na novo postavijo table oz. prometni 

znaki. Postavijo se 2 dodatni luči javne razsvetljave, in sicer na ovinku pri Orlu in pri 

Divjak Dejanu. 



5. Razno: 

 

a) Župan nas je obvestil, da se je občina odločila, da se sobe nad trgovino in trgovina v 

kulturnem domu prodajo. 

b) Dogovorili smo se, da se na kulturnem domu urgentno popravi oz. zamenja žleb na 

dvoriščni strani objekta. 

c) Opozorili smo na problematiko kurjave oz. ogrevanja dvorane in učilnice v kulturnem 

domu. 

d) Opozorili smo na problematiko obrezovanja vegetacije ob cestah, predlagamo občini, 

da Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvede ogled in pisno opozori   

solastnika Metelko - problem pregled nad nasprotnim prometom, na tej lokaciji se vozi 

z večjo hitrostjo. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 20:40 uri. 

 

 

Zapisnik pripravila:              Predsednik KO: 

Maša Uranjek              Tomaž Cink, l. r.  

 

http://obcinaprebold.si/obcinski-svet/odbor-za-preventivo-in-vzgojo-v-cestnem-prometu

