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Šifra: 900 - 12 / 2014 – 47 (KS14) 
Podbočje, 24. 11. 2016 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 23. 11. 2016  
s pričetkom ob 17.00 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. 
 
Sodelavka krajevne skupnosti je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 9 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Stanka Jurečič, Gregor Stopar, Jože Turk- sejo zapustil po 4.točki, Jožica Barbič , 
Stanislav Kuntarič, Aleš Jeke, Olga Vintar, Martina Strgar. 

 
Predhodno so odsotnost napovedali: Zdravko Urbanč, Jože Glogovšek, Anton Jurečič . 

 
Ostali odsotni: Alenka Sintič. 

 
K  1.  točki 

 
Potrditev dnevnega reda 

 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročilo o delu v občinskem svetu  

5. Zimska služba 

6. Kategorizacija cest 

7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

8. Pobude in predlogi 

 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
❖ Predlagan dnevni red se potrdi. 
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Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0      

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta KS Podbočje 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
❖ Zapisnik 17. redne seje se potrdi. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 

3a. – Slivje: uspešen ogled, dogovor za hidrant. 
3b. – Podbočje: dobili izvajalca za čiščenje kanala, za izvedbo del se čaka na ugodne 

vremenske razmere. 
3c. – Nabavljen gramoz za Kalce-Naklo.  
3d. – Z občinsko upravo dogovorjeno glede izgradnje ceste “ Podsatensko “ 
3e. – Na zavod za gozdove je potrebno poslati dopis. 
3f. – Dogovori z OU glede energetske sanacije šole.  
3g. – Ogled poti ob Mlinščici, potrebno pripravit Miro da proda zemljo, projekt narejen, v 

proračun 2019. 
3h. – Ogledalo za Malo Mraševo  so kupili in namestili sami. 
3i. – Jordan ne da soglasja za postavitev smerokaza. 
3j. – Prejeli  odgovor glede čiščenja Jelšanskega potoka (Jurečič ni dovolil čiščenja) 

 

 

 
 

K 4. točki 
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Poročilo o delu v Občinskem svetu 

 

 
Predsedujoči prisotnim poda informacije o tem, da je občinski svet na zadnji seji obravnaval in 
sprejel: 

● Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce, 
● izdal Sklep o izdaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda 

Valvasorjeva knjižnica Krško,  
● sprejel Sklep o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za 

invalide – program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016-
2018, 

● sprejel osnutek planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2017-
2020 in za obdobje 2018-2021 

● sprejel osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leti 2017 in 2018, 
● sprejel Pravilnik o spremembah pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v 

občini Krško 
● sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter 

drugih javnih površinah v občini Krško (Občina bo izvedla razpis za izvajanje  
zimske službe za JP2) 

 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo. 

 
K 5. točki 

 
Zimska služba 

 
Predsedujoči prisotne seznani, da gre zimsko vzdrževanje JP2 pod OU Krško, ki bo izbrala 
skupnega koncesionarja za zimsko službo. Potrebno je paziti, kaj in kje količijo. 

 
Predstavljeno je bilo mnenje, za katerega naj bi Svet krajevne skupnosti podal soglasje glede 
izvajanja zimske službe v dogovoru z KS. 

 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 

 
- Svet krajevne skupnosti soglaša z mnenjem, ki je bilo posredovano s strani občinske 

uprave glede izvajanja zimske službe. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   0      ;                  PROTI:    7      VDRŽAN:  1 
 
Sklep je bil zavrnjen! 

 
K 6. točki 
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Kategorizacija cest 

 
Predsedujoči prisotne seznani , da je pripravil predlog za kategorizacijo cest in pozval še ostale 
prisotne, da podajo še svoje predloge, ki bi jih posredovali občini. 

 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 

 
K 7. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 

 
 
A.) Prošnja za dobavo peska in kategorizacija makedamske poti – Vinter Bojan 

 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo. Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v 
kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 

 
❖ Kategorizacijo cest  bomo vključili v program obnove in kategorizacijo po 

prioritetnem seznamu. 
❖ Po ogledu ceste je bilo ugotovljeno, da nov navoz peska ni potreben. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
B.) Kanalizacija in vodovod Kalce-Naklo – Vintar David 

 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 

 
❖ Pošlje se odgovor, ki smo ga prejeli od Kozole Boštjana strokovnega sodelavca za 

investicije 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 8. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
8a – Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2016 

 
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje Komisija za izvedbo popisa za leto 2016. Na predlog 
članov sveta se v komisijo predlagajo: Martina Strgar – predsednica, Jože Glogovšek – 
podpredsednik, Stanka Jurečič – član.  

 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 

 
❖ V popisno komisijo se imenujejo: 

 
1. Martina STRGAR: predsednica, 
2. Jože GLOGOVŠEK: podpredsednik, 
3. Stanka JUREČIČ: član, 
   

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
8b – Jože Turk poda predlog za ureditev JR za vas Planina in postavitev odbojne ograje na cesti 
JP1 Jarek – Brezovica in sicer na ovinku pred Brezovico. Izpostavi problem makedama po Jarku-
problem odvodnjavanja. 

 
8c – Martina Strgar – potrebno je popraviti pipo na pokopališču 

 
8d – Stanka Jurečič – označiti nivojski prehod pred spominskim obeležjem na pokopališču, 
vgradit še eno luč pri WC v mrliški vežici, pokvarjen pokrov na kontejnerju za biološke odpadke – 
potrebno popraviti ali zamenjati (Zdravko) 
 
8e - Gregor Stopar 
Nabava zastav 
Nabava lučk 

 
 8f - Jožica Barbič 
Obnovitev mosta - prvi leseni most preko Sušice ( v smeri Podbočje - Šutna ) 
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 18. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 1900. 

 
Zapisala: 
Irena Krstov, l.r. 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


