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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.: 0329-1/2017-2 
Datum:    22.2.2017 

 
ZAPISNIK 

7. seje  KO Šešče z dne 06.02.2017 ob 19,30  uri 
 
Prisotni bili vsi člani KO Šešče z izjemo Uranjek Maše, sestanka sta se udeležila tudi 
župan Vinko Debelak, svetniki  OS Matej Golavšek, Matjaž Dolinar in Marjan Golavšek, 
predsednik PGD Šešče Karli Ožir,  predsednica KPD Šešče Milena Klasič ter za Vaški 
vodovod Šešče tajnik Jezernik Milan.  
 
Dnevni red: 
1.       Pregled zapisnika 6. seje - veliko nerealiziranih zadev iz predhodne seje! 
2.       Predlog Doberšek Mateje za postavitev vsaj enega koša za pasje iztrebke z vrečkami 
na         
          Gmajni, problem je  praznenje košev!   
3.       Lokalni vodovod Šešče!   
4.       Nakup zemljišča za igrišče, informacijo poda Matjaž Dolinar! 
5.       Vzdrževanje in ogrevanje Doma  kulture  Šešče! 
6.       Predlog Lidije Milutin za označitev prednosti na zožitvi  ceste pod hišo Mateja Golavška  
7.       Razno:  a.  zaboj za pesek za cesto na Šenbihl 
                       b.  povečanje propusta pri Cink! 

 
Zapis razprave po dnevnem  redu  7. seje: 
 

Ad 1 
Pregled zapisnika 6. seje 
Prisotni  člani KO Šešče so  pregledali zapisnik predhodne 6. seje, v 2. točki 6. seje je bil 
realiziran sklep o popravilu odtočnih žlebov na S strani Doma kulture Šešče. Ostali problemi 
zapisani pod 2. t. 6. seje so ostali neizvedeni: 

• popravilo ceste smer Matke pri Podkoritnik čaka na pomlad in terenski ogled s 
podjetjem Plima doo kot izvajalcem kanalizacije;  

• enako še ni realizacije varnostne ograje na Gmajni pri gasilskem rezervarju, ni 
popravljena obcestna ograja smer Šešče - propust pri Cink,  

• ni se premaknila sanacija brežine Kolje pod hišo Volmut Slavka.  

• Glede ogrevanja doma občina oz. župan predlaga plinska sevala v dvorani in 
stenske ploščate el. radiatorje v učilnici, električno peč so pri KUD ŠMRKL prodali.   

 
Glede nadstreška v funkciji postaje avtobusa za šolarje pred E točko na Domu kulture se v 
sklopu pregleda zapisnika sprejme predlog Cink T. za spremembo sklepa iz 6. seje KO. 
Pokrito postajališče za šolarje bo samo eno,  razširi se sedanji nadstrešek nad E točko nekje 
do vogala Doma kulture in poveča globino nadstreška, sedanji nadstrešek pa se prestavi 
nad zadnji vhod v dvorano doma, predsednik KO se za ponudbo dogovori s Herodež 
Urošem.  Ob postavitvi strehe  sledi ureditev ustreznih oznak na cestišču zaradi ustavljanja 
šolskega avtobusa na poti v šolo na nasprotni strani ceste - smer Matke.  
Tematika zemljišča za igrišče se nadaljuje v 4. točki 7. seje  KO, v zvezi s 4. točko 6. seje 
ugotovimo, da je glede vegetacije ob cesti občina poslala vsem občanom opozorilo za 
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odstranitev vegetacije ob cestah in stalno skrb v tej smeri, predloga KO za varnostno ograjo 
iz smeri Šempetra levo/desno od mostu preko Savinje pa odbor za varnost cestnega 
prometa na občini še ni obravnaval.  Za zadeve v zvezi prometa KO  Šešče posebej obvesti  
odbor za varnost v prometu.   
Glede obnove mostu še ni nič novega- projekta še ni naročenega. 
K 5. točki zapisnika 6. seje v  doda župan pojasnilo,  da se pripravlja podpis pogodbe z 
izvajalci spremembe OPN Prebold in da le ti predlagajo spremembo nekaterih slabših 
kmetijskih zemljišč v zazidljiva. Več o tem bo znanega po nadaljevanju postopka sprememb 
OPN na nivoju Občine.  
 
S tem je bil pregled zapisnika končan in le ta soglasno potrjen od članov KO. 
 

Ad 2 
 
Predlog Doberšek Mateje za postavitev vsaj enega koša za pasje iztrebke 
S postavitvijo takega koša in slabim uspehom (stalna kraja vrečk  za odpadke, neuporaba 
koša) so se v preteklosti srečali v samem Preboldu, težava je tudi, da v občini ni redne 
komunalne službe za praznjenje košev. Ugotovimo, da je problem ne toliko zaradi psov na 
sprehodu z lastniki temveč bolj zaradi spuščenih psov, ki opravijo potrebo,  kjer se jim pač 
zahoče, predvsem je to opazno v zaselku na Gmajni. KO sprejme predlog župana, da skupaj 
z obvestilom za pomladno čiščenje naše okolice občina pošlje  ostro  opozorilo glede 
nedovoljenega spuščanja  psov  in dolžnosti  lastnikov psov za čiščenje pasjih iztrebkov.  
Razprava nanese ob tem tudi na dolžnosti lovcev pri izpuščenih psih, ki se bi lahko bolj 
dosledno izvajali.  
 

Ad. 3 
 
Lokalni vodovod Šešče 
Po krajši razpravi na temo, zakaj se ob gradnji kanalizacije ni vgradila nova cev za javni 
vodovod v vaško cesto skozi Šešče (kot se je v Matkah), potrdimo spremembo pri vodnem 
dovoljenju za vaški vodovod Šešče, ki se bo po novem glasilo na režijski odbor  "Vaške 
vodovodne skupnosti Šešče," spremembo pripravijo na Občini. V slučaju obveze kasnejše 
vgradnje samodejnega kloriranja v vaški rezervoar bo vodovodna skupnost prosila za 
pomoč pri investiciji Občino. Župan predlaga, da se za kasnejšo morebitno izvedbo javnega 
vodovoda pripravi idejni projekt dveh vodovodov ne po cesti, temveč vzporedno s cesto za 
domačijami v jedru vasi na Z in V strani vasi.  

 
Ad. 4 

 
Nakup zemljišča za igrišče  
Matjaž Dolinar pove, da je bil telefonsko v kontaktu z lastnikom sedanjega igrišča 
Sebastijanom Varljenom in da ni dobil končnega odgovora. Zato je dogovorjeno, da se Cink 
T. dogovori s potencialno prodajalko Žgank Ido glede realizacije prodaje, prvi je na vrsti 
cenilec kmetijskih zemljišč.   
Dne 12.2. pride ob dogovoru z lastnico do spremembe, saj Žgank Ida ne bo prodala 
parcele nad sedanjim igriščem - bivše hmeljišče, ker je to zadnja kmetijska površina, ki jo s 
hčerko še imata. S kontakti na relaciji Cink - župan - Dolinar M. se kot prva opcija postavi 
nadaljevanje dogovora Dolinar M. -  Varljen Sebastian, predsednik KO pa opozori še na 
spregledano dejstvo, da parcela 1313/1 zajema večino širine igrišča, nadalje brežino in 
travnika, ki ima skoraj enako širino zemljišča kot je igrišče.  
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Ad . 5 
 
Ogrevanje Doma kulture  
- glej pregled zapisnika 6. seje! 

 
Ad. 6 

 
Predlog Lidije Milutin za označitev prednosti  
Člani KO Šešče potrdimo pobudo, ki bo skupaj z ostalo problematiko prometa in cest na 
območju Šešče posredovana občinskemu odboru za Varnost cestnega prometa. V diskusiji 
ugotovimo, da pri Domu kulture Šešče manjka prometna oznaka za slepo ulico za cesto na 
Gmajno, saj večkrat tja zaidejo tuji vlačilci.   

 
Ad. 7. 

 
Razno:  
- Zaboj za cesto na Šenbihl: 
Župan je predstavil pobudo Edija Cestnik in Branke za postavitev zimskega peskovnika. Na 
Šenbihl je res strm,  a kratek klanec. Župan je predlagal možnosti, da se kak drug  ki se ne 
potrebuje prestavi tja oz. opozori nosilca zimske službe za Šešče. 
 
-Povečanje propusta  pri Cink:  
Lastniki domačije Rajh so KO Šešče postavili vprašanje ali občina načrtuje povečanje ali 
poglobitev propusta pri Cink, ki je v jesenskem neurju zaradi zadrževanja močnih hudournih 
voda potoka Lokavec povzročil  nastanek 250 m dolgega jezera in skorajšen vdor vode v 
njihova objekta. V diskusiji ugotovimo, da bi k zmanjšanju zastajanja vode pomagal tudi večji 
propust iz parcele Rajhovih, iz katerega pa jarek nima odtoka proti Savinji. Župan je podal 
odgovor, da so cestarji na podobno pobudo ob sanaciji ceste - Šešče - Prebold odgovorili 
negativno in da občina  nima  v planu širitev propusta.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

            
     

 
Zapisal:  Predsednik KO ŠEŠČE 

           Tomaž Cink l.r. 
 

 


