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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 16 (KS14) 
Podbočje, 21. 05. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

4. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 21. 05. 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 12 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, Anton Jurečič  Martina Kranjc, Saša Šavrič in Zdravko Urbanč. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali:  Gregor Stopar  
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne  in 2. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov predhodnih sej 
4. Krajevni praznik  
5. Realizacija proračuna 1.-4.2019 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Razno 

 

 

 

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 3. redne  in 2. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
 

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

 Zapisnik 3. redne in zapisnik 2. korespondenčne seje sveta KS Podbočje se potrdita. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 

 
- poslan dopis za postavitev varnostnih ogledal, smerokazov in zaščitne ograje 
- opravljen ogled s strani Občine 
- nabavljene so zastave 
- poslan poziv društvom, da pošljejo program prireditev 
- poslani dopisi za ureditev kablov na zidanem mostu: CGP, Občina Krško, Kostak 
- poslani sklepi in pogodbe o dodelitvi sredstev društvom 
- projekt Mlinščica - opravljen ogled zaradi dopolnitve projektne dokumentacije 
- nov uvoz v novo naselje 
- ogled lokacij za postavitev prometne signalizacije (potreben dogovor v Velikem Mraševu – 

avtobusno postajališče) 
- 1. majska prireditev na Planini (nosilec prireditve je bila KS) 
- dogovorjena asfaltacija 
- dogovorjeno lektoriranje za Krževski zvon, potrjeno sodelovanje s strani Gregorja,  
- pri pripravi Krževskega zvona Stanko Jurečič  nadomesti Luka Gramc 
- dogovorjeno je izvajanje meritev v dvorani 

 
K 4. točki 

 
 

Krajevni praznik 
 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da bo Osrednja prireditev v soboto, 22. 6. 2019 ob 18:00. Na prireditvi 
ob prazniku KS bo igral ansambel Jerneja Kolarja, katerega bo KS sofinancirala skupaj z 
vinogradniškim društvom. 
 
Prijavljenih je 6  novorojenčkov 2018 za  podelitev srebrnika, prispevkov za krajevno glasilo Krževski 
zvon je malo.  
 
Za častnega krajana je predlagana Anica Jerič. 
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Potrebno je: 
 

- postaviti nove drogove na trgu, saj so obstoječi dotrajani in neuporabni in nabavit 
zastave primerne za te drogove in sicer Občinsko, EU, SLO in krajevno. 

- prijava prireditve – predsednik 
- vabila za prireditve ( z vabili se pošlje tudi bon) 
- oder – tako kot lani. Za postavitev in organizacijo zadolžen Sašo. (postavitev do 

21.6.2019) 
- v primeru slabega vremena prireditev odpade, pogostitev se prestavi v dvorano 
- plakati 
- gostinske storitve – Vinogradniško društvo 

 
 

K 5. točki 
 
 

Realizacija proračuna 1.-4.2019 
 
 
Predsedujoči prisotne seznani z realizacijo proračuna 1-4.2019Poslana je bila po pošti z gradivom 
za sejo. Realizacija je slaba. JN za gramoz še ni pravnomočno. 
 
Potrebno je poskrbet za pripravo DIIP-a in popis del za makadamske odcepe: 

- Brod do transformatorja 
- Šutna – Mutva 
- Kalce-Naklo 

 
 

K 6. točki 
 
 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
 

6.a – Vloga za dobavo peska – Koretič Alenka (Urbanč) 
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
 

 Odobri se 2 kamiona peska 
  
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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6.b – Meteorne vode – Zavetišče Pepcin dom 
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Cesta je asfaltirana, narejena je mulda in s tem je delno 
rešeno. Potrebno je očistiti odtoke, saj ob večjih nalivih voda ne odteče. Za to KS ni pristojna. 
 
6.c – Ureditev ograj – Franc Černelič 
 
Predsedujoči predstavi problematiko in vso korespondenco glede pričvrstitve kablov na mostu. 
Dogovorjeno je, da bodo pristojni poskrbeli za kable.  
Glede ureditve ograj je potrebno ugotoviti v čigavi pristojnosti so, saj je cesta državna, pločniki pa 
so občinski. 
 
6.d – Elektro meritve v kulturnem domu – Ivanka Černelič 
 
Dogovorjeno glede izvedbe meritev. 
 
6.e – Ukinitev javnega dobra in odkup dela parc.št. 2848 k.o. Podbočje – zadeva Šket 
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Potrebno je opraviti ogled v naravi. 
 
 

K 7. točki 
 
 

Razno 
 
 
Luka Gramc – Podbočje 41 (Požun) - težave s kanalizacijo. Poslat dopis na Kostak za izpiranje 
kanalizacije. 
 
 
Anton Jurečič  - most pri Miha Hosta –obvestit direkcije za vode da očistijo prepuste 
 
 
 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 4. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2140. 
 
 
Zapisala: 
Irena Krstov, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 
 


