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Šifra: 900 - 12 / 2014 – 50 (KS14) 
Podbočje, 23. 12. 2016 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 20. 12. 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 10 članov sveta 
krajevne skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Stanka Jurečič, Stanislav Kuntarič, Aleš Jeke, Olga Vintar, Martina Strgar, Zdravko 
Urbanč, Jože Glogovšek, Anton Jurečič, Alenka Sintič . 

 
Predhodno so odsotnost napovedali:. Gregor Stopar, Jože Turk, Jožica Barbič 

 
 

K  1.  točki 

 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Zimska služba (pojasnitev – ga. Natalija) 

3. Potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta KS Podbočje 

4. Realizacija sklepov predhodnih sej 

5. Poročilo o delu v občinskem svetu  

6. Potrditev proračuna Krajevne skupnosti Podbočje za leti 2017-2018 

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. 

 
Prisotnih 10 članov. 
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GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0      

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K  2.  točki 

 

Zimska služba 
 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da je na sejo povabil go. Natalijo in predstavnike GI, da bi pojasnili 
delovanje zimske službe v letih 2016-2017. Vabilu se je odzvala ga. Natalija ostali povabljeni pa so 
bili zasedeni in se seje niso udeležili. Predsedujoči je predal besedo ge. Nataliji, ki je prisotne 
seznanila z zakonodajo in pravilniki  in dejavnostmi, ki potekajo glede izvajanja zimske službe. 
Pogodba za izvajanje zimske službe bo sklenjena samo za eno leto.  
 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
Svet krajevne skupnosti je bil seznanjen z zakonodajo in pravilnikom ter s sklepom 
občinskega sveta  o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov. 
 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0      

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K  3.  točki 

 
Potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta KS Podbočje 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
❖ Zapisnik 18. redne seje se potrdi. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
 

K 4. točki 
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Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
– Podbočje: dobili izvajalca za čiščenje kanala, dela so bila izvedena. 
– Poslano negativno mnenje glede izvajanja zimske službe 
– Poslan odgovor na vlogo – Vinter Bojan 
– Posredovan odgovor glede odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v KS 

Podbočje – Vintar David 
– Nabavljeni so bili okraski za novoletno okrasitev za vasi Brod, Dobrava in Malo 

Mraševo 

– Končan je projekt za most v Šutni preko Sušice 
 

 
 

K 5. točki 

 
Poročilo o delu v Občinskem svetu 

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

● sklep o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2017-2020 in za 
obdobje 2018-2021 

● sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VIII 
● predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leti 2017 in 2018, 
● Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Krško 

 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo. 

 
 

K 6. točki 

 
Potrditev proračuna Krajevne skupnosti Podbočje za leti 2017-2018 

 
Predsedujoči prisotne seznani da je bil na Občinskem svetu sprejet proračuna za leti 2017 – 2018 
 
Po obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. Pripomb na 
pripravljen predlog proračuna Krajevne skupnosti Podbočje za leti 2017-2018 ni bilo. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

- proračuna  Krajevne skupnosti Podbočje za leti 2017 – 2018 se potrdita. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0    
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 7. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
 

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

 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo, ki je bila dopolnjena s podpisi krajanov. 
Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po 
zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 
❖ Pošlje se dopis, da se dogovorijo s predsednikom za skupen ogled ceste. 
❖ Dobava peska ni odobrena. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
B.) Zahtevane točke za obravnavo vaščanov Brezovice - Gradečak Mateja 

 
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: 
 
❖ Dopis se pošlje v obravnavo Kostaku, ki je zadolžen za vzdrževanje občinskih cest in 

izgradnjo širokopasovnega omrežja ter občini Krško! 

 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

 
K 8. točki 
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Pobude in predlogi 

 
 
Prerazporeditev sredstev 

 
Predsedujoči prisotne seznani, da je potrebno zagotoviti sredstva na proračunski postavki 8086 za 
kritje stroškov urejanja in vzdrževanja pokopališč.  
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
 

 da se iz proračunske postavke 8087, konto 4025 prerazporedijo sredstva v skupni 
višini 525.00€ na proračunsko postavko 8086, konto 4025 zaradi kritja stroškov 
urejanja in vzdrževanja pokopališč. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 19. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 1840. 

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

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


