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ZAPISNIK
4. seje Krajevnega odbora Šešče
Seja se je vršila dne 27. 1. 2022 v Domu kulture Šešče, s pričetkom ob 19.00 uri, zaključila
se je ob 21.00 uri.
Prisotni člani KO Šešče: Milena Križnik Golavšek, Branko Oblak, Uroš Herodež, Matej
Golavšek in Barbara Janžovnik
Odsotni člani KO Šešče: Slavko Volmut, Viktor Sopotnik (izostanek ni opravičen)
Ostali prisotni, občinska uprava: župan Vinko Debelak
Predsednik KO Šešče Matej Golavšek je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 3. seje (ni na dnevnem redu)
Obnova vodovoda in ceste most - križišče
Ekološki otok Herodež in prestavitev obstoječega
Projekt pločnik skozi vas
Razno

SKLEP 1:
KO Šešče potrdi predlagani dnevni red.
K 1. točki:
PREGLED ZAPISNIKA 3. SEJE KO ŠEŠČE
Krajevnemu odboru je bil predložen zapisnik 3. seje KO Šešče. Predsednik KO Šešče je
zapisnik prebral in pozval prisotne, da podajo morebitne pripombe. Glede nabrežine Kolje
pri Volmut so se vsi prisotni strinjali, da je zadeva urejena. V zvezi z večnamenskim
prostorom se še vedno čaka na spremembo namembnosti zemljišča, ki bi naj bila čez cca.
6 mesecev. Vsi prisotni smo se strinjali, da do letošnje spomladi počakamo glede
obrezovanja cipres pri Derča (obljubljeno, da bodo lastniki sami to sanirali), v nasprotnem
primeru bo potrebno angažiranje inšpekcije.
SKLEP 2:,
KO Šešče potrdi zapisnik 3. seje.
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K 2. točki
OBNOVA VODOVODA IN CESTE MOST - KRIŽIŠČE
KO Šešče se je seznanil z deli vodovoda in ceste most – križišče. Dela potekajo.
SKLEP 3:
KO Šešče podpira dela glede vodovoda in ceste na relaciji most - križišče.
K 3. točki
EKOLOŠKI OTOK HERODEŽ IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA
KO Šešče je že dlje časa seznanjen s problematiko glede ekološkega otoka. Glede na
trenutno stanje, smo se strinjali, da ekološki otok zaenkrat ostane na obstoječem mestu.
SKLEP 4:
KO Šešče podpira predlog in poziva Občino Prebold, da se ekološki otok redno čisti.
Glede na lokacijo mesta, pa predlagamo, da se namesti senzorska luč.
K 3. točki
EKOLOŠKI OTOK HERODEŽ IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA
KO Šešče je že dlje časa seznanjen s problematiko glede ekološkega otoka. Glede na
trenutno stanje, smo se strinjali, da ekološki otok zaenkrat ostane na obstoječem mestu.
SKLEP 4:
KO Šešče podpira predlog in poziva Občino Prebold, da se ekološki otok redno čisti.
Glede na lokacijo mesta, pa predlagamo, da se namesti senzorska luč.
K 4. točki
PROJEKT PLOČNIK SKOZI VAS
KO Šešče je že dlje časa seznanjen s problematiko pločnika v vasi. V razpravi je bilo
izraženo stališče, da Šešče nujno potrebuje pločnik. Pločnik potrebujemo vsi; otroci in šolarji
za vsakdanjo varno pot, mlajši in starejši vaščani (za obisk trgovine, dostop do sprehajalnih
poti ob Savinji), kakor tudi številni naključni mimoidoči pešci (pohodniki na bližnji Hom in
druge izletniške točke). Menimo, da je pločnik prioritetna potreba vseh vaščanov in
minimalni standard, kateremu je potrebno nemudoma zadostiti.
SKLEP 4:
KO Šešče poziva Občino Prebold, da naj naredi vse potrebno, da bodo vaščani Šešč
dobili pločnik (in s tem tudi otroci varno pot do šole).
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K 5. točki
RAZNO
a) OSVETLITEV MOSTU ČEZ KOLJO
Glede na to, da je most čez Koljo zelo nevaren (je v ovinku, nepregleden, spolzek…) se KO
Šešče strinja, da je nemudoma potrebno ta del razsvetliti in označiti, da gre za nevaren
odsek. Prav tako je potrebno namestiti prometne znake za zoženje cestišča pri odseku
Golavšek (križišče), da bo promet potekal tako, da se križišče »sprazni« in je prednost iz
smeri Dolinar proti Golavšek. Razprava je potekala tudi glede čiščenja mostu čez Savinjo.
Po razpravi je KO Šešče sprejel naslednji sklep:
SKLEP 5:
Občina Prebold oziroma Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj
nemudoma namesti luči in ustrezne označbe na mostu čez Koljo ter prav tako označi
prednost na cestišču (križišču) v smeri Dolinar – Golavšek. KO Šešče poziva Občino
Prebold naj nemudoma očisti most čez Savinjo in naj se več ne čaka na sanacijo, ki
je predvidena v daljni prihodnosti.
Šešče, 27. 1. 2022
Tajnica KO Šešče:
Barbara Janžovnik

Predsednik KO Šešče:
Matej Golavšek

Predsednik KO ŠEŠČE
Matej Golavšek l.r.
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