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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 30 (KS14) 
Podbočje, 11. 12. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

8. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 11. 12. 2019, 
ob 18.00 uri, v prostorih KS Podbočje. 

 
Sejo je pričela in vodila podpredsednica sveta krajevne skupnosti Stanka Jurečič (v nadaljevanju: 
predsedujoča), najprej pozdravila vse prisotne in predlagala, da se preveri sklepčnost. 
 
Podpredsednica krajevne skupnosti je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 10 članov sveta 
krajevne skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Anton Jurečič, Luka Gramc, Franc Babič, Zdravko Urbanč, Stanka Jurečič, Martina Kranjc, Nadja 
Lajkovič, Olga Vintar, Saša Šavrič in Alenka Sintič 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS in dr. Primož Banovc (predstavnik 
Inštituta za vodarstvo d.o.o, Ljubljana) ter predstavnici občine Krško Stanislava Vodeb in Petra Ereš 
Malus  
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Janez Barbič, Gregor Stopar, Jože Glogovšek 
 
Odsotni:  
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Podbočje 
3. SD OPN 1- predstavitev hidrološko-hidravlične študije za območje naselja Podbočje 
4. Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podbočju  
5. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
6. Razno 

Doda se točka realizacija sklepov predhodnih sej in zamenja vrstni red točk 2. in 3. Na 
predlog niso bile podane pripombe zato, predsedujoča predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

Potrdi se dnevni red 8. redne seje: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. SD OPN 1- predstavitev hidrološko-hidravlične študije za območje naselja Podbočje 
3. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Podbočje 
4. Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podbočju  
5. Obravnava prejetih vlog in prošenj ter pregled realizacije prejšnjih sklepov 
6. Razno 

 
❖ Dnevni red soglasno sprejet. 

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

K 2. točki 
SD OPN 1- predstavitev hidrološko-hidravlične študije za območje naselja Podbočje 

  
Predstavnik Inštituta za vodarstvo dr. Primož Banovc, ter predstavnici Občine Krško ga. Stanislava 
Vodeb in Petra Ereš Malus, prisotnim predstavijo namen študije, ki se nanaša poplavno ogroženost 
Podbočja ob povečanem vodotoku Sušice. Predstavljena je bila študija poplavnega območja v 
skladu z veljavno zakonodajo in stanjem na terenu. Razlog za izdelavo študije je sprememba 
namembnosti zemljišč (novogradnje), kar bi upoštevali pri novem OPN Občine Krško. Dr. Banovc je 
predstavil obstoječe stanje in opredelil program zmanjšanja poplavne ogroženosti. Poplavna 
ogroženost se lahko zmanjša s povečanjem pretoka (kar v dani situaciji ni izvedljivo zaradi ožine 
obstoječe struge, gostote poseljenosti in ostalih mostov), z zadrževalnikom v zaledju (v dani situaciji 
predstavlja zaledje dolino in ni optimalno v njej zgraditi zadrževalnik, saj je preozka), z 
razbremenilnikom oz. preusmeritvijo viška pretoka v novo strugo (v dani situaciji najprimernejša 
rešitev). Razbremenilnik bi potekal po južni strani vasi čez polja z izlivom v reko Krko.  
 
Po predstavljeni študiji je potekala debata, kako se lotiti zadeve, kaj in koga vse se vključi v postopek, 
trajanje in financiranje izvedbe. Gre za območje polj na katerih so tudi intenzivne pridelave vrtnin. 
Potrebno pridobiti soglasja lastnikov parcel. Sama izvedba naj bi bila postavljena na rob doline, da 
bi bili vpleteni čim manj oškodovani. Prenos lastništva je možen na več načinov, predlaga se 
komasacija ali služnost, odkup.  
 
Naloga KS je, da razmisli o podanem predlogu študije, pisno poda predloge izboljšav in med krajani 
predstavi predlog s prednostmi za kraj in tam živeče.  
 
Občina in KS prejmeta izvod študije za nadaljnji proces. 
 
Gosti zapustijo sejo. 

 
K  3.  točki 

Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS Podbočje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

❖ Zapisnik 7. redne seje sveta KS Podbočje se potrdi. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki 
Aktivnosti ob zapori mostu na Brodu v Podboju  

 
Predsedujoča predstavi aktivnosti, ki so se odvijale v preteklem mesecu. Izbran je bil izvajalec del 
g. Tršinar (pogodba z upravljalcem CGP), z deli pa naj bi začel v tem tednu – popravilo povoznega 
dela in ograje. Po opravljenem delu – popravilu, sledi ponovni pregled s strani inšpektorja in njegovo 
mnenje. V naslednji fazi sledijo popravila v konstrukcijskem delu.  
Vseskozi potekajo postopki za gradnjo novega mostu. Soudeleženi v gradnjo so na vpogled dobili 
študije variant, na katere bodo podali svoje pripombe in predloge.  
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Predlaga se, da se po končani obnovi, na družbo za upravljanje naslovi zaprosilo za specifikacijo 
opravljenih del na mostu v obdobju zadnjih petih let. 
 
 

K 5. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj ter pregled realizacije prejšnjih sklepov 

 
 

● Lipa na trgu – danes narejen obsek suhih vej 
 

● 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 – podatke priskrbi do naslednje seje); preveriti kako je s stroškom 
umestitve table na obstoječo konstrukcijo (usmerjevalna tabla ob cesti). 
 

● Dobavi se gramoz za ureditev javne poti v Podbočju v količini 6 kamionov (kontakt 031-
356-855 Uroš Colarič) in 2 kamiona za javno pot – kontakt Zdravko Urbanč; za naročilo 
poskrbi Stanka in pokliče CGP g. Krapeža. 

 
 

Drugih vlog ni bilo. 
 
 

K 9. točki 
Razno 

 
 
Nadja Lajkovič – kategorizacija ceste (predlog na občino se poda skupaj z ostalimi predlogi v 
januarju) 
 
Podan predlog za dvignjen prehod za pešce pri osnovni šoli (predlog bo podan na seji občinskega 
sveta). 
 
Novoletni okraski so bili nabavljeni in dostavljeni. Vsak zadolžen, da se tudi ustrezno obesijo. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.35. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
         Predsedujoča svetu KS Podbočje, 

            Stanka Jurečič,  
       Podpredsednica sveta KS Podbočje 

 


