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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 11 (KS14) 
Podbočje, 02. 04. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 02. 04. 2019,  
ob 19.00 uri, v prostorih KS 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. 
 
Predsednik krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Nadja Lajkovič,  Luka Gramc, Franc Babič, Jože Glogovšek, Stanka Jurečič, Olga Vintar, Alenka 
Sintič, Janez Barbič, pri 2. točki Gregor Stopar, Anton Jurečič  in pri 3. točki Martina Kranjc. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali:  Saša Šavrič in Zdravko Urbanč 
 
 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev dnevnega reda 
 
 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. redne  in 1. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov predhodnih sej 
4. Krajevni praznik 
5. Pomladanska čistilna akcija 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Razno 

Predsedujoči predlaga, da se  na dnevni red uvrstijo še dodatne točke: 

 

- Program dela v mandatnem obdobju 2018-2022 

- Program dela v letu 2019 

- Seznanitev z razpisom za gramoz 

- Investicijsko vzdrževanje cest - priprava popisa del in potrditev DIIP-a 

 

Predsedujoči predlaga, da se spremeni vrstni red dnevnega reda in sicer: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. redne  in 1. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Krajevni praznik 
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5. Pomladanska čistilna akcija 

6. Program dela v mandatnem obdobju 2018-2022 

7. Program dela v letu 2019 

8. Seznanitev z razpisom za gramoz 

9. Investicijsko vzdrževanje cest - priprava popisa del in potrditev DIIP-a 

10. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

11. Razno 

 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

 
K  2.  točki 

 
 

Potrditev zapisnika 2. redne  in 1. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
 

Na zapisnik je bila pripomba, da se pod 9. točko dopiše predlog: 
 
Olge Vintar  -  sanacija vodovoda (zamenjava cevi) in javna razsvetljava – Krč, ureditev dovoza pri 
Kodrič Robertu.  
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Dopolnjen zapisnik 2. redne in zapisnik 1. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
se potrdita. 

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

K 3. točki 
 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 

- poslan poziv za podajo predlogov za prejemnike priznanj in poziv za prijavo novorojenčkov 
2018 za  podelitev srebrnika, ter poziv za oddajo prispevkov za krajevno glasilo Krževski 
zvon. 

- poslano obvestilo o spomladanski čistilni akciji 
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- poslani predlogi za dopolnitev projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in druge 
infrastrukture (za vasi V.M, M.M in Kalce-Naklo) 

- objavljen je bil razpis za sofinanciranje društev, rok oddaje prijave je 10.4.2019, prispele so 
3 prijave 

- odstranjen je bil bankomat 
- dogovor glede asfaltacije s CGP 
- nasipana pot ob Glinščici 
- obisk župana in dveh podžupanov, opravljen ogled Trebelnika, Brezovice (plaz in potrebe 

po ograji) 
- koordinacijski sestanek z društvi (slaba udeležba) 

 
 
 

K 4. točki 
 
 

Krajevni praznik 
 
 

 
Predsedujoči prisotnim poda informacije, da je bil sklican 26.3.2019 koordinacijski sestanek društev. 
Žal je bila udeležba slaba. 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da bo Osrednja prireditev v soboto, 22. 6. 2019 . Na prireditvi ob 
prazniku KS bo igral ansambel Kolar, katerega bo KS sofinancirala skupaj z vinogradniškim 
društvom. 
 
Predlog vinogradniškega društva je, da bi pogostitev bo potekala v Velikem Mraševu. 
Predsedujoči  odpre razpravo. Po razpravi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 prireditev krajevnega praznika ostaja na igrišču OŠ, organiziralo pa jo bo 

vinogradniško društvo.  
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Gregor Stopar predlaga nabavo  državnih in evropskih zastav za na drog velikosti 100x70. 
 
Predsedujoči  odpre razpravo. Po razpravi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Nabavi se 30 državnih in 30 evropskih zastav 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da bo potrebno nabavit srebrnike in znak krajevne skupnosti in 
predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 



 

4 
 

 Nabavijo se srebrniki in znak krajevne skupnosti 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sodelavka za KS prisotne seznani, da je objavljen poziv za podajo predlogov za prejemnike priznanj 
in poziv za prijavo novorojenčkov 2018 za  podelitev srebrnika ter poziv za oddajo prispevkov za 
krajevno glasilo Krževski zvon. Na spletni strani sta objavljena tudi obrazca za prijavo prejemnikov 
priznanj in soglasje staršev za obdelavo osebnih podatkov prejemnikov srebrnikov. 
 
Potrebno je: 
 

- poslat poziv društvom, da pošljejo program prireditev 
- poskrbet za WC-je (poslat prošnjo na Kostak – sponzoriranje WC-jev in odvoza 

smeti) 
- pripravit prispevke za krajevno glasilo 
- za prijavo prireditve zadolžen Janez Barbič 
- oblikovanje uredniškega odbora (za glasilo) zadolžena Stanka Jurečič 
- kulturno društvo pripravi kulturni program 

 
 

K 5. točki 
 
 

Pomladanska čistilna akcija 
 

 
 
Predsedujoči prisotne seznani z objavo letaka o čistilni akciji. Letaki so bili poslani vsem 
gospodinjstvom, saj je bilo na koordinacijskem sestanku sporočeno s strani Osnovne šole Podbočje, 
da bodo izvajali čistilno akcijo v petek 5.4.2019. Poskrbeli smo tudi za dostavo kontejnerjev.  Z Ivanko 
je dogovorjeno, da obvesti društva naj organizirajo akcijo in naj opozorijo na črna odlagališča. Vrečke 
za čistilno akcijo bodo na razpolago v trgovini pri Stanki. 
 
 

K 6. točki 
 
 

Program dela v mandatnem obdobju 2018-2022 
 
 

Predsedujoči pove da je potrebno dostavit manjkajoče predloge do naslednje seje, sestavit program 
in postaviti prioritete. 

 
 

K 7. točki 
 
 

Program dela v letu 2019 
 

Svetniki morajo do naslednje seje pripraviti program dela v letu 2019. 
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K 8. točki 
 
 

Seznanitev z razpisom za gramoz 
 
 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da je bil objavljen razpis za gramoz. Ponudbe za gramoz so bile 
previsoke, glede na razpoložljivost sredstev zagotovljenih za ta namen. Potrebno bo pripraviti nov 
popis. Ponovi se javni razpis za gramoz. 

 
  

 
K 9. točki 

 
 

Investicijsko vzdrževanje cest - priprava popisa del in potrditev DIIP-a 
 
 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da je potrebno do 15.4.2019 oddat popis del na oddelek za javna 
naročila za morebitno investicijsko vzdrževanje cest. Luka Gramc pripravi popis del za JP2. 

 
 
 
 

K 10. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
 

10.a – Ureditev javnega dobra (mnenje) na parcelni št. 1094/21 k.o. Podbočje – Jerele Jože   
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
  

 Svet krajevne skupnosti soglaša glede vzpostavitve javnega dobra na parc.št. 1094/21 
k.o. Podbočje, če stranka sama financira odmero javnega dobra. V  kolikor  stranka ne 
bo financira sama in se odmera ne opravi v naravi, svet krajevne skupnosti z 
navedenim ne soglaša. 

 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



 

6 
 

 
10.b – Optično omrežje – Šutna – Aleš Gačnik 
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Prisotne seznani, da je na vlogo že odgovoril in da je že 
urejeno. 
 
 
10.c – Odobritev asfalta za Malo Mraševo – Stanka Jurečič 
 
Svetnica Stanka Jurečič prisotnim predstavi potrebo po asfaltu v dolžini 35 m za Malo Mraševo. Po 
predstavitvi predsedujoči odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. Po razpravi predlaga 
sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V sklopu asfaltacije na Dobravi se odobri asfalt za Malo Mraševo v dolžini 35 m (105 
m2) 

 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 11. točki 
 
 

Razno 
 
 
Olga Vintar  

- 2 kamiona peska za Krč (Godler) 
 
 
Luka Gramc  

- Podbočje 41 (Požun) - težave s kanalizacijo. Verjetno zaradi domnevno položne in hrapave 
trase na tistem območju. Je kaka možnost uvedbe rednega (npr. 3-4x letno) splakovanja 
kanalizacije na tisti lokaciji? Nedavno je to storitev tam že opravil Kostak. A je morda možno 
angažirati gasilce? 

 
- Na nedavni kulturni prireditvi se je pokazalo, da je skrajni čas za nove električne inštalacije. 

Nazadnje smo sicer obravnavali razsvetljavo, vendar so osnovne zadostne električne 
inštalacije bolj pomembne. Če obstajajo kakšni tlorisi objekta v elektronski obliki, lahko na 
firmi zaprosim, če so sodelavci pripravljeni pripraviti nekakšno zasnovo inštalacij na podlagi 
podobnih projektov, ki smo jih projektirali. 

 
- Ob Sušici v Podbočju bi bilo potrebno urediti cevi komunalne infrastrukture (voda, telekom, 

... nisem čisto prepričan, kaj vse gre tam), ki grdo visijo ob mostovih in gledajo iz struge ter 
se vzpenjajo po brežinah. Vsaj na vidnejših lokacijah kot je "zidani most" bi to bilo smiselno 
lepše urediti (speti, obesiti na konzole, ...). 

 
 
Janez Barbič 

- V Velikem Mraševu potrebujejo 6 kamionov peska. Potrebno je počakati na ponovni razpis 
za pesek. 
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Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 3. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2110. 
 
 
Zapisala: 
Irena Krstov, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 
 


