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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 14 (KS14) 
Podbočje, 23. 3. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

5. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 17. 3. 2015,  
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. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 12 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jože Glogovšek, Jože Turk, Anton Jurečič, Stanislav Kuntarič, Martina Strgar, 
Stanka Jurečič, Gregor Stopar, Zdravko Urbanč, Jožica Barbič, Olga Vintar in Alenka Sintič. 
 
Odsotni: Aleš Jeke. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: / 
Ostali prisotni: Ivanka Černelič Jurečič in Andreja B. Kerin – v 9. točki dnevnega reda. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje in 2. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov prehodnih sej 
4. Sprejem novega pravilnika za sofinanciranje društev 
5. Informacija glede Mladinske točke 
6. Imenovanje komisije za fizično odstranitev odpisanih osnovnih sredstev 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Pobude in predlogi 
9. Razgovor glede dvorane KD Podbočje 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 4. redne seje in 2. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 

 
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 4. redne seje in zapisnik 2. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
3a - Izdali smo povabilo k oddaji ponudb za gradnjo 1. faze zunanje ureditve Spominskega parka 
Podbočje – rok za oddajo ponudb je 31. 3. 2015 do 10. ure 

3b - Pripravljen je bil nov pravilnik za sofinanciranje dejavnosti društev, ki ga bomo potrjevali v 4. 
točki dnevnega reda 

3c - Dogovorjen je datum spomladanske čistilne akcije, ki bo 28.3.2015 s pričetkom ob 8 uri. 
Razposlani bodo tudi letaki – obvestilo krajanom. 

3č - S strani družbe Kostak je bil opravljen ogled objekta Podbočje 70 – zaradi priključitve na javno 
kanalizacijo. 

3d - Izveden je bil sestanek z društvi – koordinacija društev. 

3e - Družbi Kostak je bila poslana dopolnitev zbranih podpisov k pozivu za izgradnjo optike v 
Žabjeku, Starem Gradu in v Slivju. 

3f - Kostak d.d. je odgovoril glede ekoloških otokov v naselju Slivje – pregledali bodo lokacijo, v 
kolikor bo primerna se bodo posode lahko dostavile. 

3g - Z Darjo Lamovšek je bila podpisana pogodba za vzdrževanje in urejanje pokopališča ter 
mrliške vežice za leti 2015 in 2016. 

3h - Na AJPES je bil oddan zaključni račun za leto 2014 ter oddane vse obrazložitve povezane z 
zaključnim računom. 

3i - Izdano je bilo naročilo za navoz ceste na Brodu – z asfaltnim drobljencem. 

3j - S Kapler d.o.o. je bil opravljen razgovor o ceni dobave gramoza v letu 2015. 

Predsedujoči pri zgoraj navedenih točkah doda še širše obrazložitve ter svet obvesti o dogovoru z 

Kostak-om glede sanacije cest. Prav tako predsedujoči poda informacije glede javne razsvetljave v 

Brezovici ter zamenjave zemljišča, kjer stoji koča z gozdom. 

Na seji je bil izpostavljen problem glede jaška pri hiši Mimica – ob nalivih. 
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Jože Turk vprašuje kako je s postavitvijo kozolcev za Planino in še na dveh lokacijah; ali so v 

izdelavi kot je bilo dogovorjeno. 

 

K 4. točki 
 

Sprejem novega pravilnika za sofinanciranje društev 
 
Sodelavec za KS poda obrazložitev glede novega predloga pravilnika: 
 
K pripravi novega pravilnika smo pristopili zaradi revizijskih priporočil, ki jih je podala notranja 
revizija v nekaterih KS v Občini Krško.  
 
Na podlagi tega smo pripravili nov pravilnik o sofinanciranju društev, ki med drugim predvideva 
ustanovitev komisije za ocenjevanje vlog, ki bodo prispele na javni razpis za sofinanciranje 
društev.  
 
V samem pravilniku je tudi nekaj ostalih popravkov, ki bodo nadalje omogočali lažjo pripravo 
razpisa, to so: 
 

- Določitev načina izvedbe razpisa. 
- Določanje meril in kriterijev za ocenjevanje vlog, ki jih bomo po novem lahko vsakoletno 

spreminjali, v kolikor se bo pokazalo, da kakšno merilo ni ustrezno – to bomo lahko 
spreminjali brez potrebe po spreminjanju pravilnika, ki je v tem smislu poenostavljen. 

- Pravilnik je bil pripravljen na podlagi dosedanjega pravilnika, ki je dopolnjen z nekaterimi 
vsebinami iz pravilnika Občine Brežice. 

- Po novem bomo s pravilnikom uredili, da se na razpis lahko prijavljajo izključno neprofitne 
organizacije, društva in zavodi, ki imajo sedež v KS ali sedež v Občini, vendar delujejo kot 
krovna oz. zvezna organizacija tudi v KS Podbočje (na ta način se bo na razpis lahko 
prijavila tudi Mladinska točka). 

- V kolikor gre pri izvedbi projekta za projekt, za katerega ni mogoče izkazati stroškov, ali si 
je organizator pokritje stroškov zagotovil na drug način, to po novem pravilniku ni omejitev 
za izplačilo sofinanciranja, v kolikor je znano, da je bil projekt uspešno izveden. (za 
nekatere zadeve društva nimajo računov za dokazovanje stroškov). 

- Imenovana je stalna 3-članska komisija za ocenjevanje vlog: tajnik KS, predsednik KS in 
eden izmed članov svata KS. 

- Upravičenci za prijavo se lahko prijavijo z eno vlogo za praznik KS in eno vlogo za projekt 
med letom (zaradi boljše preglednosti in lažjega ocenjevanja). 

Po obrazložitvi predsedujoči odpre razpravo v kateri na pravilnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči 
predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Svet KS Podbočje sprejme nov pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in projektov 
društev, ki delujejo na območju KS Podbočje. 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 5. točki 

 
Informacija glede mladinske točke 

 
Informacijo je podal predsedujoči Janez Barbič. Pove, da se bo Mladinska točka preselila v nov 
gasilski dom v Podbočju. Po obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo, v kateri so sodelovali: 
Martina Strgar, Janez Barbič, Olga Vintar in Jurečič Stanka. 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

K 6. točki 
 

Imenovanje komisije za fizično odstranitev odpisanih osnovnih sredstev 
 

Glede na to, da je popisna komisija za leto 2014 predlagala odpis določenih osnovnih sredstev, ki 
so poškodovana, zastarela ali ne delujejo, moramo za fizično odstranitev teh OS in nato še 
knjigovodski odpis imenovati komisijo za fizično odstranitev OS. V razpravi se v komisijo 
predlagajo Jože Turk, Stanka Jurečič in Gregor Stopar. 
 
Ker nadaljnje razprave ni bilo, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V komisijo za fizično odstranitev odpisanih osnovnih sredstev se imenujejo: 
 
Predsednik: …JOŽE TURK 
Član I:………..STANKA JUREČIČ 
Član II:……….GREGOR STOPAR 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
 
7a – Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra parc. št. 2182/1 k.o. Planina 
 
Predsedujoči stanja na terenu še ni uspel preveriti zato predlaga, da se izdaja soglasja še zadrži.  
 
 
7b – Prodaja nepremičnine parc. št. 2335/13 k.o. Veliko Mraševo 
 
Svet se dogovori, da Stanka Jurečič preveri predmetno zadevo ter se glede odgovora na vlogo 
uskladi z tajnikom Gregorjem Brodnikom. 
 
 
7c – Prošnja za gramoz – vaščani Gradnja  
 
Po predstavitvi vloge in razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Odobri se 50 m3 gramoza. 
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Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 8. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
Kuntarič Stanislav pove, da bo Alojz Zagorc podal vlogo za navoz 50 m3 peska, za nasip ceste – 
odcep Selo. 
 
Janez Barbič pove, da se je z Vinogradniškim društvom pogovarjal glede praznika KS, ter da so 
se dogovarjali o dveh možnih terminih. To sta 20. 6. 2015 ali 27. 6. 2015. Člane sveta KS pozove, 
da podajo mnenje glede končnega datuma.  
 
Svet KS je soglasen, da se za praznik KS določi 27. 6. 2015.  
Pri izvedbi praznika je Kulturno društvo Stane Kerin pripravljeno sodelovati. 
 
Olga Vintar izpostavi 2 težavi: 

- ogledalo na križišču Dobrava-Podbočje (ribogojnica Hribar), 
- pokrovi za odvodnjavanje na cesti Dobrava-Škulj 

 
 

K 9. točki 
 

Razgovor glede dvorane KD Podbočje 
 
Predsedujoči uvodoma pove, da s strani sveta KS ni nobene težave glede najema dvorane. 
Problem KS vidi le v tem, da KD ne preda rezervnega ključa, ki bi ga po njegovem mnenju KS 
morala imeti že zaradi zagotavljanja nujnega vzdrževanja in pregleda. 
 
Predsedujoči nato odpre razpravo v kateri so sodelovali: Martina Strgar, Ivanka Černelič Jurečič, 
Andreja B. Kerin, Gregor Stopar. 
 
Končni dogovor je, da se ključi dostavijo v pisarno KS Podbočje, za vsak vstop v dvorano pa je o 
tem potrebno obvestiti KD Stane Kerin. 
 
Predsedujoči nato predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Člani sveta KS Podbočje potrjujejo zahtevo, da se rezervni ključi za kulturno dvorano 
nahajajo v pisarni KS. Kulturnemu društvu se pošlje poziv za dostavo ključev v 
katerem se določi rok, v katerem je potrebno ključ dostaviti. V nasprotnem primeru 
se odpove pogodbo o brezplačni uporabi. 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 5. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2030. 
 
 
Zapisal: 
Dušan Šiško, l.r. 
Strokovni sodelavec za KS 
 
 
Dopolnil: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

 
 

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

Predsednik sveta KS Podbočje 
 

 


