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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 24 (KS14) 
Podbočje, 24. 09. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

6. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 24. 09. 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 11 članov sveta krajevne skupnosti, 
ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Anton Jurečič, Luka Gramc, Franc Babič, Jože Glogovšek, Olga Vintar, Saša Šavrič, Stanka Jurečič, Martina 
Kranjc, Alenka Sintič, Nadja Lajkovič in Janez Barbič 
ter Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Gregor Stopar 
 
Odsotni: Zdravko Urbanč 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. redne in 1. izredne seje sveta KS Podbočje 
3. Potrditev rebalansa proračuna 2019 in potrditev plana proračunov za leti 2020 in 2021 
4. Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podbočju – iskanje rešitev 
5. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – imenovanje odgovorne 

osebe za posredovanje IJZ 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Razno 

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

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

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 5. redne  in 1. izredne seje sveta KS Podbočje 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Zapisnika 5. redne in 1. izredne seje sveta KS Podbočje se potrdita. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Potrditev rebalansa proračuna 2019 in potrditev plana proračunov za leti 2020 in 2021  
 

Predstavljen je bil rebalans proračuna za leto 2019, gre za nekaj prerazporeditev med in znotraj postavk, glede 
na predvideno realizacijo do konca tekočega leta 
 

 Na predlog rebalansa ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 
 
Predstavljen je bil tudi osnutek proračuna za leti 2020 in 2021. Glede na razpoložljiva sredstva, se ohranja 
obseg dejavnosti KS-a in s tem povezanih stroškov. Sredstva so porazdeljena na obstoječe proračunske 
postavke, z odprtjem novega NRP za investicijsko vzdrževanje v dvorani kulturnega doma in obstoječega za 
investicijsko vzdrževanje cest. Sredstva ne upoštevajo stanja na dan 31.12.2019 – morebiten ostanek sredstev 
na TRR bomo s prvim rebalansom prerazporedili na proračunske postavke. 
 

 Predstavljena predlaga proračuna za leto 2020 in za leto 2021 sta bila soglasno sprejeta. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
  

K 4. točki 

Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podboju – iskanje rešitev 

Predsedujoči prisotne seznani z vsemi izvedenimi aktivnosti v zvezi z zaporo mostu na Brodu v Podbočju in 
predvsem vsemi postopki za ponovno odprtje le-tega. Po predstavitvi predsedujoči odpre razpravo v kateri 
sodelujejo vsi prisotni.  
Ga. Stanka Jurečič predstavi tudi pismo, g. Martina Kodriča, ki v okviru civilne iniciative, raziskuje razlog zaprtja 
in možnosti za čimprejšnje odprtje. G. Kodrič v pismu (ki je priloga tega zapisnika) predstavi razlog zaprtja 
mostu, saj se je osebno pogovoril z inšpektorjem Mirom Zajkom. Most je zaprt, ker ni varen v skladu z novo 
gradbeno zakonodajo in v skladu z evropskimi standardi oz. Evrokod-om. Potekajo tudi pogovori z Direkcijo 
RS za ceste, o možnostih hitrejše rehabilitacije mostu in hkrati izdelave študij za umestitev novega. 
 
Ker gre za pomanjkljivo vzdrževanje mostu s strani upravljalca (CGP d.d. Novo mesto), bi bilo smotrno pridobiti 
poročilo o izvedenih delih (specifikacijo opravljenih del – kaj je bilo obnovljeno, zamenjano) na mostu v obdobju 
zadnjih 5 let – obdobje, ko se je začelo opozarjati na dotrajanost in potrebno po temeljiti obnovi. 
 

 Sklep: Vse pristojne institucije moramo pristopiti k konstruktivnemu reševanju in sodelovanju za 
čimprejšnje odprtje mostu.  

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

 
 

K 5. točki 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – imenovanje 
odgovorne osebe za posredovanje IJZ 
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Svet KS Podbočje imenuje Ajdo Štrucl, univ.dipl.prav., višjo svetovalko za pravne zadeve, zaposleno v 
občinski upravi Občine Krško za posredovanje informacij javnega značaja. 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 11  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 6. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 

 Vloga VUS – vzdrževanje, upravljanje , svetovanje d.o.o. 
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Zahtevek se glasi za soglasje za postavitev dveh tabel ob glavni cesti, 
na vsako stran objekta na višini cca 3 m od tal, z grafično podobo franšizodajalca Mercatorja.  
 
Svet KS se načeloma strinja s postavitvijo oglasnih tabel, ob pogoju, da je pridobljeno soglasje vseh lastnikov 
objekta. Kot predlog se poda, da bi bila oznaka prodajalne dodana na obstoječih označevalnih prometnih 
tablah neposredno ob cesti in objektu.  
 
Drugih vlog ni bilo. 
 

K 7. točki 
 

Razno 
 
 
Olga Vintar – na novo asfaltirani cesti, je z neurjem odneslo del mulde; zadevo je potrebno sanirati, saj bo 
drugače prišlo do poškodbe vozišča.  
Sklep: izvajalca se opozori na napako in skuša doseči reklamacijo, oz. čim prej sanirati zadevo 
 
Razprava je tekla tudi glede nasutja gramoza. Podane naj bodo lokacije javnih poti, kjer je gramoz še potreben.  
 
Iz postavke vzdrževanja cest, se krije asfalt v Brezje v Podbočju cca 150 m ceste, z namenom dokončanja 
ureditve celotne trase javne poti. 
 
Izpostavljene so bile tudi varne poti v šolo in premalo avtobusov, glede na to, da so z zaporo mostu tudi otroci, 
ki so oddaljeni manj kot 3,5 km, postali vozači. Otroci zjutraj po nevarni šolski poti in temi hodijo do prve 
avtobusne postaje – starši in otroci zaskrbljeni, še posebej zaradi porasta števila migrantov na območju KS 
Pobočje in Občine Kostanjevica na Krki. 
 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 6. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
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 

 


