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ZAPISNIK 
 

9. seje  KO Šešče z dne 25.10.2017, ob 20.00 uri 
 
Prisotni bili vsi člani KO Šešče z izjemo Uranjek Maše,  sestanka so se udeležili  tudi 
župan Vinko Debelak, svetnika  OS Matej Golavšek in  Matjaž Dolinar ter  predsednik 
PGD Šešče Karli Ožir.  
 
Dnevni red: 
1.       Pregled zapisnika 8. seje volilnega sistema  
2.       Nakup  zemljišča za igrišče  Šešče 
3.       Razno   

 
Zapis razprave po dnevnem  redu  9. seje: 
 
ad 1. Pregled zapisnika 8. seje: 
Prisotni člani KO Šešče so  pregledali zapisnik seje. Nerealizirani sklepi predhodnih sej:                    
popravilo ceste smer Matke pri Podkoritnik čaka na pomlad in terenski ogled s podjetjem 
Plima doo kot izvajalcem kanalizacije; ni se premaknila sanacija brežine Kolje pod hišo 
Volmut Slavka; nerešeno ostaja ogrevanje dvorane Doma kulture Šešče - župan predlaga 
plinska sevala v dvorani ter nadstrešek za šolarje pred E - točko  - šolarji v smer Prebold že 
dolga leta uporabljajo nadstrešek Divjakovega kozolca.  
 
V nadaljevanju ob navedenih ugotovitvah in z manjšo dopolnitvijo v t. 3 je bil zapisnik 8. seje  
potrjen od članov KO. 
 
Ad.  2.)   Nakup zemljišča za igrišče  Šešče:   
V času od prejšnje seje je bila izvedena parcelacija zemljišča Povše za potrebe lastnikov  in 
delno za prodajo za igrišče. Pogoji prodaje  zemljišča Povše so ustno dogovorjeni med 
županom in g. Povšetom, ni pa nikakršnega dogovora z Varljen Sebastjanom iz Nemčije, 
lastnikom celotnega sedanjega igrišča .  
 
Z ozirom na napisano in na dejstvo, da v skoraj 20 letih kljub stalnim pobudam športne 
sekcije PGD Šešče lastniki niso želeli prodati zemljišče  sedanjega, zelo močvirnega igrišča, 
člani KO Šešče  izrecno zavrnejo nadaljevanje  nakupa zemljišča Povše, posebej ob dejstvu 
zamočvirjenosti igrišča, ki ga ni možno urediti z drenažo (ni padca terena za vgraditev 
drenaže)  ter dejstvu,  da niso znani pogoji prodaje zemljišč Varljen! Dodatno težavo te 
lokacije pa predstavlja dejstvo, da četrtino širine sedanjega po normativih premajhnega 
igrišča leži na zemljišču v lasti RS in upravljanju Direkcije za vode RS, za ta zemljišča pa ne 
pride v poštev nikakršno urejanje lastništva ne z najemom ne z nakupom zemljišča.  
 
KO Šešče se odloči  sprejeti ustno ponudbo Žgank Ide za prodajo zemljišča za igrišče na 
parcelah 1311, 1312, 1313/1 in 1314/1, bodisi v celoti ali v delnem obsegu. Cena znaša 7 
EUR za 1 m2, z lastnico se v naslednjih dneh o točnih pogojih prodaje zemljišč  dogovori  
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župan,  predsednik KO pa se dogovori za naročilo cenitve zemljišča in eventualne 
parcelacije.  Strošek obojega  plača Občina Prebold.  Gre za cenovno primerljivo ponudbo 
zemljišča   in za suho travniško zemljišče.  Dogovorimo se za pospešeno nadaljevanje 
postopka nakupa zaradi možnosti izkoristiti za ta namen rezervirana sredstva  na občinskem 
proračunu 2017. 
 
Za naveden predlog je glasovalo vseh 6 članov KO Šešče.  
 
Ad . 3)    Razno: 
Župan je podal informacijo o možni izvedbi priključka kanalizacije za hišo Klenovšek na 
jašek na odseku občinske ceste ob Kolji, s tem se pridobi zadosten padec kanala. Ob tem 
smo predlagali, da KO Šešče pridobi od Občine seznam ali karto na kanalizacijo priključenih 
/ nepriključenih gospodinjstev v Šeščah.  
 
Seja je bila zaključena ob 21,15 uri. 
 

Zapisal: Predsednik KO Šešče    
Cink Tomaž  l. r.  


