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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 40 (KS14) 
Podbočje, 5. 5. 2016 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 4. 5. 2016  
s pričetkom ob 20.00 uri, v prostorih Krajevne skupnosti Podbočje. 

 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik sveta krajevne skupnosti Janez Barbič (v nadaljevanju: 
predsedujoči), najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Aleš Jeke, Jože Glogovšek, Olga Vintar, Alenka Sintič, Jože Turk, Zdravko Urbanč, 
Stanislav Kuntarič ter predstavnik PP Krško Peter Molan. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Martina Strgar, Gregor Stopar in Stanka Jurečič. 
 
Ostali odsotni: Anton Jurečič, Jožica Barbič,  
 
 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev dnevnega reda 
 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo predstavnika PP Krško glede varnostnih razmer v KS Podbočje 

3. Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS Podbočje 

4. Realizacija sklepov predhodnih sej 

5. Praznik krajevne skupnosti - priprave 

6. Podelitev priznanj krajevne skupnosti 2016 

7. OPPN za kamnolom Premagovce 

8. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

9. Pobude in predlogi 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Predlagan dnevni red se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Poročilo predstavnika PP Krško glede varnostnih razmer v KS Podbočje 

 
Poročilo glede varnostnih razmer v Občini Krško ter podrobneje v Krajevni skupnosti Podbočje je 
podal predstavnik PP Krško, g. Peter Molan. V svoji predstavitvi je podal informacije iz naslednjih 
področij: 
 

- statistika kaznivih dejanj v letu 2015 
- predstavitev varnostne situacije, 
- kraje poljščin, 
- nadzor državne meje, 
- javni red in mir, 
- ostale tatvine in vlomi. 

 
G. Molan Peter je pozval k prijavljanju kaznivih dejanj ter vztrajanju pri pregonu storilcev.  
 
 

K 3. točki 
 

Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS Podbočje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 14. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
4a – Poslan je bil poziv za oddajo predlogov za prejemnike krajevnih priznanj, za oddajo člankov 
za Krževski zvon ter prijavo otrok za srebrnike. 

4b – Izveden je bil ponovni priklop večnih lučk na pokopališču Podbočje. 

4c – Društvom, ki so se prijavila na razpis za sofinanciranje društev so bili vročeni sklepi o dodelitvi 
sredstev. 

4č – Izvedena je bila spomladanska čistilna akcija. 

4d – Poslan je bil predlog za ograje na eko otokih v Prušnji vasi. 

4e – Potekajo dela na cesti Šutna – Trebelnik.  

4f – Prireditev na Planini ob 1. maju je bila odpovedana zaradi vremena.  

4g – Na Pristavo ob Krki so bile dobavljene cevi. 
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K 5. točki 

 
Praznik krajevne skupnosti – priprave  

 
Predsedujoči prisotne seznani, da še vedno poteka zbiranje prijav za podelitev srebrnikov, zbiranje 
člankov za Krževski zvon, zbiranje predlogov za priznanja krajevne skupnosti pa se je 3. 5. 2016 
zaključilo. 
 
Predsedujoči prisotne seznani s potekom priprav na krajevni praznik: 
 

- za kulturni program bosta poskrbela Janez Bršec in Katarina Štefanič v sodelovanju z OŠ, 
- za gostinske storitve poskrbi Vinogradniško društvo Podbočje, 
- oder postavi Lovska družina Podbočje, 
- oblikovan je osnutek programa prireditev ob prazniku KS, 
- za goste in povabljene se pošlje vabila. 

 
Predsedujoči na koncu prisotne še pozove k oddaji člankov za Krževski zvon. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
Jože Glogovšek zapusti sejo. 
 
 

K 6. točki 
 

Podelitev priznanj krajevne skupnosti 2016 
 
 
Predsedujoči prisotne seznani s prejetimi predlogi za prejemnike priznanj krajevne skupnosti. Po 
predstavitvi predsedujoči odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V letu 2016 se podelijo naslednja priznanja krajevne skupnosti: 
 

- Znak KS prejme Jože Kerin, 
- Priznanja krajevne skupnosti prejmejo: Branko Štefanič st., Majda Gramc in Hribar 

Janez, 
- priznanje Mladi up se podeli po predlogu OŠ Podbočje, 
- priznanje Častni krajan se v letu 2016 ne podeli. 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 7. točki 

 
OPPN za kamnolom Premagovce 

 
Člani sveta so v mesecu aprilu po elektronski pošti prejeli gradivo OPPN za kamnolom 
Premagovce. Predsedujoči v zadevi odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni, ki so v 



 

 
 

 
Krajevna skupnost Podbočje, Podbočje 70, 8312 Podbočje, Slovenija  

M: +386 51 305 404, T: 081 603 414 F: +386 7 49 75 055 
E: ks.podbocje@krsko.si, W: www.podbocje.si 

 

 

 

Stran | 4 

zadevi podali svoja stališča. Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Na OPPN se poda naslednje smernice oziroma pripombe: 
 

- predvidena transportna pot naj se pregleda, njeno stanje evidentira ter po zaključku 
koriščenja kamnoloma naj se na poti vzpostavi prvotno stanje, 

- sanacija kamnoloma po zaključku koriščenja naj se izvede po projektu, 
- krajevna skupnost predlaga, da se ji kot odškodnina  za uporabo kamnoloma na 

njenem območju podeli letna renta za čas koriščenja kamnoloma v višini 500 m3 

letno. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 8. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
Prošnja za podajo mnenja glede lokacije trgovine v Podbočju 
 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejet dopis župnika g. Franceta Novaka in mail g. Cimermana. 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni, predsedujoči predlaga, da krajevna skupnost na 
namero poda pisno mnenje, ki ga pošlje gospodu župniku in gospodu Cimermanu. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
  

 
K 9. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
9a – Kuntarič Stanislav poda prošnjo za dobavo 45m cevi fi 30za ureditev grabna. Dogovorjeno 
je, da se bodo cevi poskušale dobiti pri podjetju Kostak d.d. 
 
9b – Barbič Janez poda prošnjo za kritje stroškov krovskih del na novem križu za Šutenski vrh. 
 
9c – Urbanč Zdravko poda prošnjo za financiranje postavitve fiksnega odra v Velikem Mraševem. 
Dogovorjeno je, da se na krajevno skupnost dostavijo ponudbe. 
 
9č – Jože Turk poda predlog za ograje na eko otokih v vasi Planina. 
 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 14. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2205. 
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Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
          Janez Barbič, l.r. 

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


