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Šifra: 900 - 7 / 2018 – 36 (KS14) 
Podbočje, 10. 3. 2020 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

10. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 10. 3. 2020, 
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. 
 
Podpredsednik krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta 
krajevne skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Luka Gramc, Olga Vintar, Alenka Sintič, Janez Barbič, Jože Glogovšek, Nadja Lajkovič, Saša Šavrič 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS  
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Gregor Stopar, Martina Kranjc, Anton Jurečič 
Odsotni: Franc Babič, Zdravko Urbanč, Stanka Jurečič 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 9. redne in 5. korespondenčne seje sveta KS Podbočje  
3. Realizacija sklepov predhodnih sej 
4. Krajevni praznik 
5. Razpis za sofinanciranje društev  
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Razno 

Dnevni red soglasno sprejet. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 2. točki 
Potrditev zapisnika 9. redne in 5. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 

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

❖ Zapisnik 9. redne in 5. korespondenčne seje sveta KS Podbočje se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  3.  točki 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
- Gramoz - izbran ponudnik CGP  
- Na družbo CGP je bil poslan dopis- zaprosilo za podatke o vzdrževanju mostu na Brodu  v 

Podbočju za obdobje 5 let (posredovali so ga na Direkcijo za ceste, od koder še ni 
odgovora) 

- Na občino Krško so bili posredovani zahtevki za ureditev prometne signalizacije in 
razsvetljave 

- Zbor krajanov, potrdi se datum 19.3.2020 ob 18 uri (vabilo gre jutri na pošto) 
- Ureditev cest: Pristava (očiščena struga kanala, narejen nasip), ureditev bankine v Velikem 

Mraševu, v Brezovici sestanek glede optike (kabliranje elektrifikacije in kablovoda za 
optiko);  

- Poslan je bil dopis na CGP glede na mosta v Šutni in danes se je sanacija mostu že začela; 
- reklamacija računa na Kostak glede komunalnih odpadkov na lokaciji Mladinski dom v 

Podbočju – od 1.1.2020 se strošek ne obračunava več; 
- reklamacija zimske službe – račun oz dnevnik obračuna je bil zavrnjen – obrazložitev, da 

se glede na širino ceste strošek obravnava v obe smeri.  
 

- Dogovor glede postavitve igral in fitnes naprav – KS sofinancira dodatne naprave za fitnes 
5.073 eur. 
Sklep: Svet KS se strinja da sofinanciranjem fitnes naprav, ki bodo locirana na igrišču pri 
OŠ v višini cca 5000 eur  

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki 
Krajevni praznik  

 
Krajevni praznik bo 26.6.2020. 
Vinogradniško društvo ima pogostitev. 
Kulturni program se pripravi skupaj s kulturnim društvom 
Ansambel v dogovoru z vinogradniškim društvom 
 
Krževski zvon – dogovoriti z Gregorjem Brodnikom (če je še pripravljen sodelovati) 
Odtvoritve Dobrava, Brezje, Šutna? (igrišče, asfalt) 
 
Potrebno nakupiti srebrnike (100 kom) – pridobiti ponudbo 
Naredit znake za priznanja KS. 
 
Poziv za dobitnike priznanj oz. znaka KS – javno objaviti in poslati tudi društvom, svetnikom 
Poziv za novorojence v letu 2019 – obvestilo o možnosti prijave javno objaviti. 
 
 
Glasovanja ni bilo. 
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K 5. točki 
Razpis za sofinanciranje društev 

 
Razpis gre ven 16.3.2020. Poziv društvom glede aktivnosti v tekočem letu, društva bodo pozvana 
k sodelovanju in k sestavi koledarja prireditev za leto 2020. 
Društva bodo tudi povabljena na sestanek. 
 
 

5.1. Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev 
 
Ker je komisija imenovana za mandatno obdobje 2018-2022, predsedujoči prisotnim predlaga, da 
podajo svoja mnenja in predloge, glede zamenjave članice Irene Krstov, ki ne dela več za KS. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sveta je bila za novo članico komisije predlagana Marjanca 
Golob, ki sedaj opravlja dela za KS. Ker nadaljnje razprave ni bilo, predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 V komisijo za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje  društev za 
mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo: 

 
- Stanka Jurečič – predsednica  
- Nadja Lajkovič – članica I 
- Marjanca Golob  – članica II 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 6. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj ter pregled realizacije prejšnjih sklepov 

 
 

 Vloga CSD za ureditev odvodnjavanja.  
Glede na to, da smo skušali zadevo že sanirali, tako da smo pri vhodu uredili muldo z jaškom 
je bilo delo opravljeno kolikor je v naši moči. Sanacija dvorišča pa ni v pristojnosti KS. Ob 
nalivih pa na količino vode na moremo vplivat. V kolikor  se najde drugo rešitev problema 
smo pripravljeni na sodelovanje. 
 

 LD – vloga za donacijo, pomoč pri obnovi lovskega doma. Lovski družini se poda informacija 
da naj se prijavijo na razpis za sofinanciranje društev, saj druge oblike sofinanciranja ni 
mogoča. 
 

 Franci in Tanja Štokar – pomoč pri dobavi gramoza JP2…. cca 70 m2 za ureditev ceste, do 
domačije.  
 
 
Sklep: Dobava gramoza se odobri, izvedba bo mogoča, ko bo z dobaviteljem (CGP d.d.) 
podpisana pogodba. 
 

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
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Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 
 
Drugih vlog ni bilo. 

 
 

K 7. točki 
Razno 

 
Čistilna naprava v Šutni – ni v planu. 
 
Spomladanska čistilna akcija (3) 4.4.2020 – letak, obvestilo društvom 
Dogovori se za dostavo kontejnerjev, kot je bilo v preteklih letih in sicer na lokacijah: Križaj, 
Podbočje pokopališče, Šutna pri igralih, Veliko Mraševo pri igrišču Brezje pri igrišču. 
 
Sklic zbora krajanov. 
 
Razširjen sestanek odbora za turistični razvoj… osnutek vizija turističnega razvoja. 
 
7.1. Rebalans proračuna za leto 2020  
 
Z rebalansom proračuna za leto 2020, se na proračunskih postavkah prerazporedi sredstva 
potrebna za izvedbo planiranih investicij in na proračunsko postavko vzdrževanja cesta naloži 
preostanek sredstev na tekočem računu na dan 31.12.2019. 
 
sklep: Svet KS Podbočje potrjuje predlagani rebalans proračuna za leto 2020.  
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10. 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
         Predsedujoči svetu KS Podbočje, 

            Janez Barbič,  
       Predsednik sveta KS Podbočje 

 


