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ZAPISNIK 
 

8. seje  KO Šešče z dne 13.06.2017 ob 20,00  uri 
 
Prisotni bili vsi člani KO Šešče z izjemo Uranjek Maše,  sestanka sta se udeležila tudi župan 
Vinko Debelak, svetnika  OS Matej Golavšek, Matjaž Dolinar in predsednik PGD Šešče Karli Ožir.  
 
Dnevni red: 
1.       Pregled zapisnika 7. seje 
2.       Sprememba volilnega sistema  
3.       Problematika nakupa  zemljišča za igrišče  Šešče! 
4.       Razno:   

 
Zapis razprave po dnevnem  redu  8. seje: 
 
ad 1. Pregled zapisnika 7. seje: 
Prisotni  člani KO Šešče so  pregledali zapisnik 7. seje, nerealizirani sklepi predhodnih sej: 

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

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

• Ogrevanje Doma kulture Šešče - župan predlaga plinska sevala v dvorani, dobiti ponudbo  

• Nadstrešek za šolarje pred E - točko - občina ni sprejela ponudbe Herodež Uroša 
 
V nadaljevanju ob navedenih ugotovitvah je bil zapisnik 7. seje  potrjen od članov KO. 
 
Ad.  2.)  Sprememba volilnega sistema v Občini Prebold: 
Župan je predstavil pobudo o uvedbi ene  volilne enote za celo občino kot je to že bilo izvedeno v 
Občini Žalec, diskusija je pokazala na možno posledico, da bodo s tem pridobili predvsem kandidati 
iz samega Prebolda, dosedanje 3 volilne enote pa so do neke mere omogočale izvolitev članov OS 
iz skoraj vsakega naselja v občini. 
 
Kljub temu so na glasovanju 3 člani KO potrdili predlog župana, trije pa so se vzdržali.  

 
Ad. 3.)    Nakup zemljišča za igrišče:   
Pregledali smo vse možne lokacije igrišča v vasi, čakamo na možen dogovor za sedanje igrišče z 
širitvijo v smeri vzhoda za ca 10 m, v stiku bomo z Ido Žgank, če se kasneje odloči za prodajo, 
pojavila se je 3 varianta, zemljišče Cestnik vzporedno z brežino Savinje. 
 
Ad . 4)    Razno: 
Župan je podal informacije o prihajajočih dogodkih v občini - 23.6. v šotoru v LV praznik občine z 
otvoritvijo krožišča ter za prireditev študentov iz Šmarja pri Jelšah s techno glasbo v Latkovski 
gmajni. 
 
           Seja je bila zaključena ob 21,30 uri. 

            
     

 
Zapisal:  Predsednik KO ŠEŠČE 

           Tomaž Cink l.r. 
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