
 

1 
 

Šifra: 900 - 7 / 2018 –  (KS14) 
Podbočje, 26. 5. 2020 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

11. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 26. 5. 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 11 članov sveta 
krajevne skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Luka Gramc, Janez Barbič, Jože Glogovšek, Nadja Lajkovič, Saša Šavrič, Franc Babič, Zdravko 
Urbanč, Stanka Jurečič, Gregor Stopar, Martina Kranjc, Anton Jurečič 
 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS  
 
Predhodno so odsotnost napovedali:  
Odsotni: Olga Vintar, Alenka Sintič 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje sveta KS Podbočje  
3. Realizacija sklepov predhodnih sej 
4. Krajevni praznik (Krževski zvon) 
5. Potrditev sklepa komisije za sofinanciranje društev  
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj (gramoz) 
7. Seznanitev z rebalansom FN 2020 
8. Mnenje SD OOPN (prostorski ureditveni načrt Občine Krško) 
9. Prerazporeditev sredstev FN 
10. Razno 

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

K 2. točki 
Potrditev zapisnika 10. redne seje sveta KS Podbočje 

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

❖ Zapisnik 10. redne seje sveta KS Podbočje se potrdi. 
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Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   17     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

  
 

K  3.  točki 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
 

 Potrebno nakupiti srebrnike (100 kom) – nabavljeno pri dosedanjem dobavitelju (Anton 
Čižman s.p.) 

 Izvedeni razpisi (JN za gramoz izbran ponudnik CGP; zaključeni razpisi za sofinanciranje 
društev, podelitev srebrnikov, priznanj ob krajevnem prazniku) 

 Most v Šutni je bil popravljen 

 Dopis CSD (odgovor glede odvodnjavanje) 

 Šutna - teren za igrišče (opravljena so bila zemeljska dela) 

 Gramoz je bil naročen v skladu z dogovorom na prejšnji seji. 

 V Prušnji vasi popravljena javna razsvetljava 

 Čistilna akcija je zaradi razmer odpadla 
 

 
Ni bilo glasovanja. 
 
 

K 4. točki 
Krajevni praznik (Krževski zvon) 

 
Krajevni praznik 27.6.2020 – odpade, saj je po trenutnih priporočilih in omejitvah nemogoče 
organizirati prireditev. Četudi bi se zadeve omilile sredi junija, je premalo časa za kakovostno 
organizacijo prireditve. Prireditve ob prazniku se udeleži okoli 500 udeležencev.  
Izvedba slavnostne seje zaradi negotovih razmer in veljavnih priporočil odpade. 
 
Sklep 1: Prireditev ob krajevnem prazniku zaradi aktualnih razmer in negotove napovedi 
odpovedujemo. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Poziv za dobitnike priznanj oz. znaka KS – do danes prispel 1 predlog in predlog šole za Mladi up 
 
Sklep 2:  Zaradi aktualnih razmer bodo priznanja KS in srebrniki podeljeni v naslednjem letu.  
Priznanje za Mladi up se podeli v šoli, ob zaključku šolskega leta. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Krževski zvon – še vedno se zbirajo prispevki, nekaj jih je že prejetih (vrtec, šola, nekaj 
posameznikov in društev). Svetniki so pozvani, da oddajo prispevke in da pozovejo domača društva 
k sodelovanju. 
 
Ga. Renato pozvati k sodelovanju pri pripravi. 
 
Prispevek za kaj se in se bo delalo na novem mostu – dogovoriti z g. Kodrič Martinom. 
 
Otvoritve cest Dobrava, Brezje in igrišča v Šutni – bodo naslednje leto. 
 
Narediti je potrebno znake za priznanja KS za Mladi up, v dogovoru s šolo (pred koncem šolskega 
leta). 
 
Srebrniki: Poziv za novorojence v letu 2019 – nekaj prijav je že prispelo (ker se srebrniki zaradi 
aktualnih razmer ne bodo mogli biti podeljeni na prireditvi ob krajevnem prazniku, se o tem obvesti 
prijavitelje – podelitev bo naslednje leto oz. konec leta). 
 
 

K 5. točki 

Potrditev sklepa komisije za sofinanciranje delovanja društev 
 
Komisija predstavi razpis in točkovnik. Na debati so sodelovali vsi prisotni in na razporeditev sredstev 
ni bilo pripomb zato predsednik predlaga, da se sprejme: 
 
Sklep 1: Svet Krajevne skupnosti Podbočje potrdi predlog komisije za dodelitev sredstev 
prosilcem na javnem razpisu. 
 
Sklep 2: Sredstva za namen prireditev ob krajevnem prazniku ostanejo nerazporejena, saj 
zaradi razmer v državi organizacija javnih prireditev v večjem obsegu ni dovoljena.  
V kolikor bodo razmere v juniju spremenjene in bo omogočeno organizirati športni dogodek, 
se prijaviteljem športnih društev upošteva prijava in podeli sredstva v višini 500,00 € 
namenjena za prijavljene prireditve ob krajevnem prazniku. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 6. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj za gramoz: 

- Jarkovič Igor Brod - Veliko Mraševo 2 kamiona 
- Kodrič Pintar - Brezje za nasutje javne poti 5 kamionov 
- Gramc – Stari Grad  za nasutje poti 2 kamiona 
- En kamion na pokopališču za nasutje manjših vaških poti 

 
- Pot na Planino potrebna nasutja (potrebno pregledati) 
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Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11    ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 
 
Drugih vlog ni bilo. 

 
 

K 7. točki 
Seznanitev z rebalansom FN 2020 

 

Z rebalansom smo v proračunu za leto 2020 prerazporedili sredstva na postavki upravljanje in 
vzdrževanje JP v KS in investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS. 

Na ostalih proračunskih postavkah večjih sprememb oziroma odstopanj ni. Proračun se bo z 
rebalansom, v primerjavi z veljavnim proračunom povečal za 68.206,33 € (za ostanek sredstev na 
TRR na dan 31.12.2019). Skupno ima KS na razpolago 130.519,46 € sredstev. 
 
O spremembah, ki so bile z rebalansom upoštevane je bil svet KS seznanjen na prejšnji seji. 
Glasovanja ni bilo, saj je rebalans proračuna sprejet in nanj ni pripomb. 
 

K 8. točki 
Mnenje SD OOPN (prostorski ureditveni načrt Občine Krško) 

 
O navedeni zadevi je svet KS že razpravljal in na trenutno podane smernic nima pripomb. 
Sprememba ureditvenega načrta v navedeni zadevi neposredno ne vpliva na ostale študije in 
spremembe, ki so v pripravi. 
 
Sklep: Svet KS Podbočje podaja pozitivno mnenje na podani predlog: Izhodišč za pripravo 
sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Podbočje oz. na predstavljeni predlog nima pripomb. 
  
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Mnenje na spremembo SPOOPN  
 
 

K 9. točki  
Prerazporeditev sredstev FN 

 
Svet krajevne skupnosti potrjuje / sprejme sklep o naslednjih prerazporeditvah sredstev veljavnega 
proračuna za leto 2020: 
 

1. Iz proračunske postavke 8083, konto 4025 se prerazporedi sredstva v skupni višini 5.310,00 
EUR na proračunsko postavko 8081, NRP OB054-18-0028 konto 4204 v višini 5.310,00 
EUR, zaradi kritja stroškov izgradnje igrišča v Šutni. 
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2. Iz proračunske postavke 8083, konto 4025 se prerazporedi sredstva v skupni višini 500,00 
EUR na proračunsko postavko 8084, NRP OB054-15-0004 konto 4205 v višini 500,00 EUR, 
zaradi kritja stroškov investicijskega vzdrževanja cest v KS Podbočje (Kalce Naklo in Šutna). 

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

 
K 10. točki  

Razno 
 

- Bankomat v Podbočju. 
Na banki poslan dopis oz. zahtevek. Strošek (razliko) do polne mesečne vrednosti vzdrževanja 
(strošek 700€) naj bi krila KS. Za rentabilnost bi bilo potrebno vsaj 1600 dvigov, kar za tako majhen 
kraj ni izvedljivo.  
 

- Avtobusna postaja v Velikem Mraševu – dogovori tečejo. 
 

- Kalce Naklo – luči ob igrišču (preveriti kolikšen bi bil strošek, popis materiala) 
 

- Luči v Podbočju – (Kočk) Postavili bi vsaj 3 (preveriti ponudbo in pripraviti FN – NRP in 
sredstva).  

 
- Popravilo odra v kulturni dvorani – potrebno narediti nov skelet in nov pod. Pridobiti dva 

predračuna. Obnova je potrebna in tudi dvorano uporabljajo vsi krajani KS (ne samo kulturno 
društvo). 

 
- Zaščitna ograja na cesti Bočje (Stari Grad) – podati vlogo na občino. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
         Predsedujoči svetu KS Podbočje, 

            Janez Barbič,  
       Predsednik sveta KS Podbočje 

 


