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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 21 (KS14) 
Podbočje, 18. 6. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

8. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 16. 6. 2015,  
ob 20.00 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 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jože Glogovšek, Martina Strgar, Olga Vintar, Aleš Jeke, Alenka Sintič, Zdravko 
Urbanč, Stanislav Kuntarič. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: 
Jožica Barbič, Jože Turk, Stanka Jurečič, Anton Jurečič, Gregor Stopar. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Krajevni praznik – priprave  

5. Nov odlok o kategorizaciji cest 

6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

7. Pobude in predlogi 

 
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. 
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K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Podbočje 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 7. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
3a – Krževski zvon je natisnjen, pripravljena so vsa vabila, priznanja, srebrniki, program prireditev. 

3b – Na Pošto Slovenije je bilo poslano protestno pismo. 

3c – Navožen je bil gramoz na Planino, urejeno je bilo odvodnjavanje na Brodu. 

3č – Poslan je bil poziv za avtobusne postaje v Podbočju in ogledalo pri Hribarju v Podbočju. 

3d – Miklavž Andrej je bil ustno pozvan k sanaciji pločnika. 

3e – Na pokopališču se nadaljuje z deli, v Hrastku je bil položen asfalt, v Zavodah se urejajo še 
mulde. 

3f – Dobili smo traverze za sanacijo plazu v Bočju. 

3g – Navožen je bil gramoz na pot v Šutni, za kar je predsedujoči predhodno dobil soglasje vseh 
svetnikov, ki so se strinjali z sanacijo ceste. 

3h – Predsedujoči svet obvesti, da je KS soorganizator prireditve Dan tehnike in bo tudi navedena 
na vabilih. 

 

K 4. točki 
 

Krajevni praznik – priprave  
 
Predsedujoči pove, da je za praznik večina zadev že pripravljena. Svet KS obvesti o programu 
prireditev ter povabi k udeležbi. 
 
Predsedujoči svet KS obvesti tudi, da bo na svečani seji sveta za kulturni program poskrbelo KD 
Stane Kerin Podbočje, povezovalka programa pa bo Monika Gabrič. 
 
Martina Strgar opozori, da je potrebno poskrbeti še tudi za aranžmaje za nagrajence.  
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K 5. točki 

 
Nov odlok o kategorizaciji cest  

 
Predsedujoči prisotne seznani z novim odlokom o kategorizaciji cest na področju KS Podbočje. 
Nato je svet KS naredil pregled seznama in grafične karte, ter podal naslednje pripombe: 
 

- JP 693367 Mladje – Lebica (cesta ni pravilno vrisana v karto), 
- JP 693367 (opis se dopolni z nazivom: Pavletac), 
- JP 693461 Podbočje – Stari Grad, 
- Za kategorizacijo se predlaga tudi pot proti hišni številki Slivje 1, Podbočje (Hosta), 
- JP 693531 – potreben je popravek. Predlog KS ni bil upoštevan. Kategorizacija je bila 

predlagana le to Kovačiča, manjka povezava na LC, 
- JP 693571 – popravek v JP1, 
- JP 693591 – popravek v JP1, 
- JP 693601 – odcep Dol – potreben je popravek, 
- Cesta Dobrava – Krč (ni kategorizacije!), 
- JP 693613 – predlaga se odstranitev kategorizacije. 

 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Na novo kategorizacijo cest se podajo zgoraj navedene pripombe pri Romani Pečnik. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
 

K 6. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
6a – Vloga za izdajo soglasja k ukinitvi javnega dobra parc. št. 2856/5 k.o. Podbočje 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Na izdajo soglasja v razpravi ni bilo pripomb, kljub temu pa 
se predlaga predhoden terenski ogled situacije. Skladno s tem predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje se izda ob predhodnem ogledu terenske situacije in pogovorom z lastniki 
sosednjih nepremičnin. 

 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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6b – Prošnja Jože Klepac s.p. – za postavitev napisne table 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo, v kateri so sodelovali 
vsi prisotni svetniki. Glede na potek razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Soglasje za postavitev napisne table se izda s pogoji o velikosti table. Vložniku se 
naloži, da pred izdajo soglasja posreduje dimenzije predvidene table. 

 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6b – Vloga Janeza Barbiča – za navoz gramoza na cesto Šutna, odcep Kodrič 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo, v kateri je pojasnil, da 
gre za zadevo o kateri je vse svetnike telefonsko že poklical za odobritev gramoza, kar so svetniki 
takrat že potrdili. Glede na potek razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
potrditvenega sklepa: 
 

 Svet KS Podbočje potrjuje navoz gramoza na cesto v Šutni, odcep Kodrič. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 7. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Strgar Martina svet KS obvesti, da je bila s strani krajanov Podbočja pozvana, da izpostavi 
problem žive meje na cesti LC 191231. Dogovorjeno je, da se zadevo odstopi v reševanje Kostak 
d.d., kot upravljalcu ceste. 
 
Jeke Aleš poda pobudo za mulčanje 300 m grabna na relaciji Gazice-Mraševo. Janez Barbič 
predlaga, da se naredi pregled potrebnega mulčanja trave na vseh cestah v KS, nato se naroči 
izvedba del. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 8. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2120. 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


