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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 26 (KS14) 
Podbočje, 13. 11. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

7. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 13. 11. 2019, 
ob 18.00 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 9 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Anton Jurečič, Luka Gramc, Franc Babič, Zdravko Urbanč, Gregor Stopar, Stanka Jurečič, Martina 
Kranjc, Nadja Lajkovič, Janez Barbič in Jože Glogovšek, 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS in Martin Kodrič ter Janez Bršec (člana 
strokovnega odbora za reševanje problematike glede mostu na Brodu) 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Olga Vintar, Saša Šavrič, Alenka Sintič 
 
Odsotni:  
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 6. redne in 4.korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Proračun za leti 2020 in 2021 
4. Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podbočju  
5. Zimska služba 
6. Imenovanje popisne komisije za popis osnovnih sredstev za leto 2019 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Razno 

Doda se točka realizacija sklepov predhodnih sej in zamenja vrstni red točk 3. in 4. Na 
predlog so bile podane pripombe zato, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

1.   Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podbočju  
4. Realizacija sklepov predhodnih sej 
5. Proračun občine za leti 2020 in 2021 
6. Zimska služba 
7. Imenovanje popisne komisije za popis osnovnih sredstev za leto 2019 
8. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
9. Razno 

 
❖ Dnevni red soglasno sprejet. 
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Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnikov 6. redne in 4. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

❖ Zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje sveta KS Podbočje se potrdita. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 

Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podboju  

 
Predsedujoči predstavi aktivnosti, ki so se odvijale v preteklem mesecu in s 4. korespondenčno sejo 
sprejet sklep, da se ustanovi strokovni odbor za aktivnosti glede odprtja obstoječega mostu na Brodu 
za osebni promet, kolesarje in pešce, v nadaljevanju pa za pripravo projektne dokumentacije novega 
mostu in izgradnjo le tega. V skupino so  imenovani: Martin Kodrič, Janez Bršec in Luka Gramc. 
 
Predsedujoči preda besedo predsedniku strokovnega odbora za odprtje mostu na Brodu, dr. Martin 
Kodrič u. d. i. s, ki predstavi namen in aktivnosti, ki so se izvajale do sedaj: 

- Zaradi nenadne popolne zapore mostu, se je odločil izvedeti, razloge zanj, zato se po 
informacije obrne na vzdrževalca družbo CGP d.d., kjer ne podajo konkretnih informacij; 

- Za pojasnilo se obrne direktno na inšpektorja, ki je odredil zaporo; 
- Ustanovi se civilna iniciativa z 10 člani, ki poda 2 zahtevi - odprtje mostu in gradnja novega; 
- Civilna iniciativa na Direkciji RS za ceste predstavi predloge, ki so dobro sprejeti, vendar od  

civilne iniciative ne morejo sprejeti predlogov zaradi kompleksnosti zadeve; 
- Direkcija za ceste zagotovi sredstva za namen podrobnega pregleda mosta in študijo variant 

obnove;  
- Odločitev stroke - na našem območju je dovolj strokovnjakov, ki lahko podajo svoje mnenje 

in imajo voljo sodelovati (zato se ustanovi strokovni odbor, ki sodeluje z Direkcijo in 
inšpekcijo, ministrstvom za kulturno, zavodom za kulturno dediščino ter lokalno skupnostjo)  

- Opravljen je pregled mosta, narejena študija variant – strokovna komisija poda šest variant 
…. Od usposobitve starega mostu do izgradnje novega… Izbrana podjetja iščeta rešitve 
obnove obstoječega mostu, ne izgradnje novega; ker nov leseni most ne bo brez omejitve 
nosilnosti, varnosti pri visokih vodah… se je potrebno sestati na lokalnem nivoju….S tem 
namenom Odbor dela preko KS (lokalne skupnosti), da aktivnosti potekajo enotno; 

- Usklajevalni sestanki z vsemi vpletenimi – bistvo pogajanj je gradnja novega 
armiranobetonskega oziroma jeklenega mostu, do takrat pa sanacija vozne površine in 
ograje na obstoječem mostu s čimprejšnjim odprtjem za lokalni promet (omejitev nosilnosti);  

- študije variant novega jekleno - betonskega mostu - ne omejena nosilnost, dvosmerni 
promet, kolesarska steza…lokacija ista ob pridobitvi ustreznih soglasij  
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- Sanacija naj bi bila gotova do sredine novembra; gradnja novega mosta v naslednjih letih 
(2020 PZI dokumentacija, nadalje pa 2022-23 realizacija) 

- Trenutno se delajo popisi materiala in ovrednotenje za sanacijo ograje in vozne površine, 
pridobiva soglasje inšpektorja in morebitni predlogi dopolnitev, mnenja, dogovor naj bi bil v 
naslednjem tednu; 

- Sama izvedba obnove naj bi zajemala vozno površino in ograjo. 
- Narejena naj bi bila statična presoja za nižjo nosilnost obremenitev 3,5 tone (šolski kombi); 
- Časovno omejeno pogojno odprtje in sicer za npr. rok 4 let (čas potreben za izgradnjo 

novega) 
- Variante mostov za projektiranje – potrebno zagotoviti sredstva; vloga na direkciji – ustni 

odgovor denarja ni – sredstva bo potrebno zagotoviti iz državnega proračuna; se dogovoriti 
kako naprej, ali je postavka že v proračunu ali ne:  lokalna skupnost išče sredstva – potrebno 
je delati v sinergiji (sodelovanje občine, v smislu začetka gradnje v letu 2022) 

- Kovinska konstrukcija – prednosti: postavljen v zelo kratkem času, visoka nosilnost, estetsko; 
cinkana konstrukcija (nižji strošek vzdrževanja) 

Dolgoročno; 
- Predlog, da se opredeli ureditev brežine reke Krke ob novem mostu  
- Da se del starega mostu postavi na kopno kot kulturni spomenik  
- Sodelovanje z ministrstvom za kulturo za ohranitev kulturne dediščine v obsegu, ki bi bil 

sprejemljiv za vse. 
 
Predsedujoči odpre razpravo, v kateri sodelujejo vsi udeleženi.  Najprej se zahvalijo za ves vložen 
napor in pojasnila. V nadaljevanju si je potrebno prizadevati in spremljati napredek. Aktivnosti (v 
zvezi  z gradnjo in umestitvijo novega mostu) predstaviti širši javnosti; predvsem neposredno 
vpletenim, tam živečim (upoštevati njihova mnenja) 
  
 
Člana strokovnega odbora (Martin Kodrič in Janez Bršec) zapustita sejo. 
 
 
 

K 4. točki 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
● Dular Anton – sklep je bil, da pri sanaciji ceste prispevamo gramoz (Občina Kostanjevica 

pa asfalt, sam naj bi financiral gradbena dela). Povratne informacije nimamo. Zaprosila za 
gramoz nismo dobili. Dela se izvajajo. 

 
● Brezje – asfaltirano (zadolžili za asfaltno kvoto, ki je na občini ostala); položena optika, 

elektrifikacija, vodovod, kanalizacijsko omrežje ni predvideno, individualne čistilne naprave. 
 

● Prušnja vas – Vrbje asfaltirano 
 
● Trg v Podbočju – postavljeni novi drogovi za zastave, zastave in oglasni panoji. 

 
● Dogovor glede lipe na trgu – poteka dogovor, da jo pridejo obrezat, dela morajo biti 

opravljena pred zimo, sicer se bo zlomila pod težo snega, kar bi povzročilo veliko škodo na 
sosednjih objektih (mimoidočih). 

 
● Postavljen most preko Sušice  (narejen most, utrjeno cestišče) 

 
● Kamion peska na parkirišču pri pokopališču, namenjen za manjše potrebe krajanov. 

 
● Dobavljen pesek Urbanč Alenki v Podbočju. 
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● Dogovor glede pokopališča – ureditev okolice, ni investiranja in vzdrževanja (potekajo 
dogovori z Občino in Kostakom) 

 
● Sestanki glede ureditve mosta na Brodu – vseskozi potekajo dogovori in aktivnosti za 

čimprejšnje odprtje mostu. 
 

● VUS (oglasna tabla za franšizno trgovino, namestitev na obe strani stavbe kulturnega doma 
– preveriti, če je stavba pod kulturnim spomeništvom, lastnik občina, upravljalec KS 
(poizvedba Luka Gramc); preveriti kako je s stroškom umestitve table na obstoječo 
konstrukcijo (usmerjevalna tabla ob cesti).  

 
 
 

K 5. točki 
Proračun za leti 2020 in 2021 

 
Predsedujoči predstavi proračun Občine za leto 2020 in 2021 in podane pripombe na predlog 
proračuna. V proračunu ni upoštevanih zahtev KS-ja, o katerih pogovori tečejo že več let in naj bi 
bila v planu in sicer: ureditev pločnikov v smeri Križaj – osnovna šola Podbočje ter v Velikem 
Mraševu, avtobusnih postaj, ureditev ceste ob Mlinščici. Na Občino je bil poslan dopis s prošnjo, da 
se zadeve uvrstijo v proračun kot prioriteta.  
 
Možnost naknadne ureditve: rekonstrukcija ceste Osnovna šola – Križaj v sklopu gradnje novega 
mostu. 
 
Sklep: Svet krajevne skupnosti se strinja, da se do sedaj predlagano uvrsti v proračun za leti 2020 
in 2021, kot prioriteta. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10 ;  PROTI: 0 
Sklep soglasno sprejet. 

 
 

K 6. točki 

Zimska služba  

Predsedujoči predstavi ceste JP2, kjer se opravlja zimska služb. Pregled tabele. Svetnike pozove 
da podajo predloge za nove kategorizacije cest – pogoj min 3 gospodinjstva. 

Sklep: Predstavljene ceste se uvrstijo v pogodbo za zimsko letno vzdrževanje cest. Tabla je priloga 
zapisnika. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10 ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 7. točki 
 

Imenovanje popisne komisije za popis osnovnih sredstev za leto 2019 
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Predsedujoči poda predlog, da se imenuje Komisija za izvedbo popisa za leto 2019. Na predlog 
članov sveta se v komisijo predlagajo: Gregor Stopar – predsednik, Jože Glogovšek  - 
podpredsednik, Stanka Jurečič - član 
 
 

 
Sklep:  V popisno komisijo se imenujejo: 
Gregor Stopar – predsednik, Jože Glogovšek  - podpredsednik, Stanka Jurečič - član 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 8. točki 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 

● Odgovor na vlogo Antona Dularja (dobava gramoza) 
 

● Matjaž Pirc – opuščeni tabor za begunce nad Šutno (še ni očiščeno, pristojni seznanjeni; 
ostanki folije, spalke, obleke, obutev; čistili bodo iz družbe Kostak) 

 
● Franc Černelič – ureditev ceste Žabjek – Bočje – odsek ceste JP1, posredovati na Občino 

in družbi Kostak (obvestilu občini se doda tudi zahtevek za sanacijo plazu in ureditev 
prepusta v Žabjeku (Jordan) in prepust Žabjek (Podrebrico) 

 
● Dobavi se gramoz za ureditev javne poti v Podbočju v količini 6 kamionov (kontakt 031-

356-855 Uroš Colarič). 
 

 
Drugih vlog ni bilo. 

 
 

K 9. točki 
Razno 

 
 
Nadja Lajkovič – potrebna ureditev odvodnjavanja v Velikem Mraševu (Pavlovič Jurečič Ladislav) – 
in ureditev ceste mimo Simončiča do Jurečiča – ob cesti bi bilo potrebno urediti bankine; ni 
kategorizirana; 
 
Kabli na zidanem mostu in ograje nasproti Venta  - preverit ali so dela narejena. 
 
Predlog: da bi se lastnike parcel opozorilo, da je potrebno upoštevati določila glede višine živih mej 
in grmovja ob javnih poteh. 
 
Podan predlog za dvignjen prehod za pešce pri osnovni šoli. 
 
Predlogi za novoletno okrasitev nakup svetlobnih okraskov: Kot je bilo v začetku mandata 
dogovorjeno, se sredstva sejnin namenijo nakupu svetlobnih okraskov za novoletno okrasitev. Vsak 
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član sveta poda izbor Stanki Jurečič, ki skupno naročilo posreduje naprej do petka 15.11.2019 
(zadnji rok za izdajo naročilnice za proračunsko leto 2019).  
 
Zaključna seja s predstavniki društev in vodstva občine, sreda 11.12. ob 17h, ob 18.30 večerja pri 
gostišču Kerin. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.55. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
         Predsedujoči svetu KS Podbočje, 

            Janez Barbič,  
       Predsednik sveta KS Podbočje 

 


