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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 2 (KS14) 
Raka, 30. 10. 2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1. (konstitutivne) seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 29. 10. 2014,  
ob 18.00 uri, v prostorih KS Podbočje. 

 
 
Sejo je pričel sklicatelj 1. seje, t.j. Janez Barbič - dosedanji predsednik krajevne skupnosti.  
Sklicatelj je najprej pozdravil vse prisotne, besedo pa nato predal najstarejšemu članu sveta g. 
Stanislavu Kuntariču, kar je skladno z 8.  členom  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine 
Krško, ki se smiselno uporablja glede organizacije in načina dela sveta krajevne skupnosti, kot to 
določa 115. člen Statuta Občine Krško. 
 
Predsedovanje seji je prevzel najstarejši član sveta g. Stanislav Kuntarič, ki je sejo vodil po 
določenemu dnevnemu redu. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Poročilo predsednice volilne komisije Krajevne skupnosti Podbočje o izidu rednih volitev v 

svet Krajevne skupnosti Podbočje 
3. Imenovanje mandatno-volilne komisije 
4. Predlog sklepa o potrditvi mandatov članov sveta krajevne skupnosti 
5. Sprejem postopka za izvolitev predsednika in podpredsednika sveta Krajevne skupnosti 
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika 
7. Razno 

 
 
 

K  1.  točki 
 

Ugotovitev sklepčnosti 
 
Seje so se udeležili: Janez Barbič, Jožica Barbič, Aleš Jeke, Zdravko Urbanč, Stanka Jurečič, 
Gregor Stopar, Jože Glogovšek, Jože Turk, Alenka Sintič, Anton Jurečič, Stanislav Kuntarič, Olga 
Vintar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: / 
 
Ostali prisotni: Predsednica volilne komisije KS Podbočje, ga. Renata Martinčič. 
 
Ostali odsotni: Martina Strgar. 
 
 
 
Predsedujoči Stanislav Kuntarič je ugotovil, da je prisotnih 12 članov sveta Krajevne skupnosti, ter 
da je svet sklepčen. 
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K  2.  točki 

 
Poročilo predsednice volilne komisije Krajevne skupnosti Podbočje o izidu rednih volitev v 

svet Krajevne skupnosti Podbočje 
 
Predsednica volilne komisije ga. Renata Martinčič je podala poročilo o izidu rednih volitev v svet 
Krajevne skupnosti Podbočje. V volilne imenike je bilo vpisanih 1377 volivcev, na voliščih je 
glasovalo 649 volivcev, neveljavnih glasovnic je bilo 23. V svet KS Podbočje so bili izvoljeni 
naslednji člani: 
 

- v 1. volilni enoti: 
a) Anton Jurečič, Podbočje 12, Podbočje 
b) Martina Strgar, Podbočje 95, Podbočje 

 
- v 2. volilni enoti: 
a) Stanislav Kuntarič, Slivje 4, Podbočje 

 
- v 3. volilni enoti: 
a) Olga Vintar, Dobrava ob Krki 12, Podbočje 
 
- v 4. volilni enoti: 
a) Janez Barbič, Šutna 25, Podbočje 
b) Jožica Barbič, Šutna 12, Podbočje 
 
- v 5. volilni enoti: 
a) Aleš Jeke, Veliko Mraševo 55, Podbočje 
b) Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, Podbočje 
 
- v 6. volilni enoti: 
a) Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, Podbočje 
b) Gregor Stopar, Brod v Podbočju 17, Podbočje 
 
- v 7. volilni enoti: 
a) Jože Glogovšek, Kalce-Naklo 39, Podbočje 
 
- v 8. volilni enoti: 
a) Jože Turk, Planina 11, Podbočje 
 
- v 9. volilni enoti: 
a) Alenka Sintič,  Prušnja vas 10, Podbočje 

 
 
Predsednica volilne komisije je izvoljenim čestitala in zaželela uspešno delo. 
 

K 3. točki 
 

Imenovanje mandatno-volilne komisije 
 
Predsedujoči  pozove člane sveta, da podajo predloge za imenovanje 3-članske mandatno-volilne 
komisije. Na predlog članov se v mandatno-volilno komisijo predlagajo: Zdravko Urbanč- 
predsednik, Aleš Jeke - član, Olga Vintar - članica. 
 
Naloga komisije je, da pregleda zapisnike volilne komisije krajevne skupnosti, potrdila o izvolitvi 
članov, zapisnik OVK in odloči o morebitnih pritožbah. 
 
Ker ostalih predlogov ni bilo, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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 V mandatno-volilno komisijo se imenujejo: 

- Zdravko Urbanč - predsednik  
- Aleš Jeke - član 
- Olga Vintar - članica 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Za potrebe dela komisije je predsedujoči za 10 minut prekinil sejo. 
 
Mandatno-volilna komisija je pregledala zapisnike volilne komisije KS, poročilo OVK in potrdila o 
izvolitvi ter ugotovila njihovo skladnost. Pritožb ni bilo, zato komisija predlaga potrditev vseh 
mandatov. Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

K 4. točki 
 

Predlog sklepa o potrditvi mandatov članov sveta krajevne skupnosti 
 
Predsedujoči je predlagal, da se mandati članov sveta krajevne skupnosti potrjujejo paketno. Ker 
na predlog ni bilo pripomb je podal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

 Mandati izvoljenim članom sveta Krajevne skupnosti Podbočje se potrdijo. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki 
 

Sprejem postopka za izvolitev predsednika in podpredsednika sveta Krajevne skupnosti  
 
 
Predsedujoči je v 4. točki dnevnega reda besedo predal sodelavcu za KS, Gregorju Brodniku, ki je 
pojasnil sledeče: 
 
V letu 2012 so bili v sklopu reorganizacije krajevnih skupnosti, ki jo je naredila Občina Krško, 
ukinjeni statuti krajevnih skupnosti. Kot posledica tega delovanje in organizacijo dela krajevne 
skupnosti in njenih organov ureja Statut Občine Krško. Četrti odstavek 111. člena statuta določa, 
da krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti. V njegovi 
odsotnosti ga nadomešča podpredsednik oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti. Tretji 
odstavek 111. člena statuta določa, da svet krajevne skupnosti izmed svojih članov izvoli 
predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti. Nadalje 115. člen Statuta Občine Krško 
določa, da se glede podrobnega urejanja organizacije in načina dela sveta krajevne skupnosti 
smiselno uporabljajo določbe Poslovnika o delu občinskega sveta občine, če ni s statutom drugače 
določeno. Ker poslovnik ne ureja postopka izvolitve predsednika sveta krajevne skupnosti oziroma 
ga v tem delu ni mogoče smiselno uporabiti, mora svet krajevne skupnosti uvodoma določiti, 
postopek izvolitve predsednika krajevne skupnosti.  
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Predlaga se sledeči postopek: 
 

A.) Na prvi seji izvoli svet krajevne skupnosti izmed članov sveta, na predlog članov sveta 
krajevne skupnosti predsednika sveta krajevne  skupnosti. 

 
B.) Svet krajevne skupnosti veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta 

krajevne skupnosti. 
 

C.) Predsednik sveta krajevne skupnosti se izvoli z večino glasov vseh članov sveta krajevne 
skupnosti (absolutna navadna večina). Če pri prvem glasovanju noben od kandidatov ne 
dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh 
kandidatih, ki sta dobila največ glasov. 

 
D.) Podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvoli svet krajevne skupnosti na predlog 

predsednika. 
 

E.) Svet krajevne skupnosti o izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti 
odloča z javnim glasovanjem, v kolikor se posebej ne odloči za tajno glasovanje.  

 
 
Po seznanitvi s pravili za izvolitev predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti, je 
besedo zopet prevzel predsedujoči, ki je na glasovanje podal naslednje predloge sklepov: 
 

1. Sprejme se postopek za izvolitev predsednika in podpredsednika sveta krajevne 
skupnosti, ki se glasi:  

 
»Na prvi seji izvoli svet krajevne skupnosti izmed članov sveta, na predlog članov sveta 
krajevne skupnosti predsednika sveta krajevne  skupnosti. 
 
Svet krajevne skupnosti veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta 
krajevne skupnosti. 
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti se izvoli z večino glasov vseh članov sveta krajevne 
skupnosti (absolutna navadna večina). Če pri prvem glasovanju noben od kandidatov ne 
dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh 
kandidatih, ki sta dobila največ glasov. 
 
Podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvoli svet krajevne skupnosti na predlog 
predsednika. 
 
Svet krajevne skupnosti o izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti 
odloča z javnim glasovanjem, v kolikor se posebej ne odloči za tajno glasovanje.«  
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

2. Glasovanje se izvede javno z dvigom rok. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3. Svet krajevne skupnosti predlaga, da se postopek izvolitve uredi v Statutu občine 
Krško ob njegovi naslednji spremembi oziroma dopolnitvi, in sicer enako za vse 
krajevne skupnosti. 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12     ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 6. točki 
 

Izvolitev predsednika in podpredsednika 
 
Predsedujoči je pozval svetnike, naj podajo predloge kandidatov za predsednika sveta krajevne 
skupnosti. 
 
Podani so bili sledeči predlogi:  
 

1. Predlagani: JANEZ BARBIČ ; predlagatelji: Jože Glogovšek, Stanislav Kuntarič, Jožica 
Barbič. 

 
Predlagani član je k predlogu podal svoje soglasje. Ker ostalih predlogov ni bilo oziroma so se vsi 
prisotni s predlogom strinjali, je predsedujoči na glasovanje podal predlog za predsednika. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 

1. Predlagani: JANEZ BARBIČ  
 Število glasov: ZA: 12 ;   PROTI: 0 

 
 
Po glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je z večino glasov vseh članov sveta krajevne 
skupnosti za predsednika izvoljen JANEZ BARBIČ. 
 
Novoizvoljeni predsednik sveta krajevne skupnosti je prevzel besedo, se zahvalil za zaupanje, nato 
pa podal še svoj predlog za podpredsednika krajevne skupnosti. 
 
Za podpredsednika predlaga ALEŠA JEKE, ki je s predlogom soglašal. Predsedujoči na 
glasovanje poda predlog, da se za podpredsednika izvoli  ALEŠ JEKE.  
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Predsedujoči je ugotovil, da je predlog sprejet, ter da je za podpredsednika izvoljen ALEŠ 
JEKE. 
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K 7. točki 

 
Razno 

 
Sodelavec za KS predlagam, da se svet dogovori še glede sklica prihodnjih sej. 
 

a.) Dogovorjeno je, da se seje sklicujejo načeloma po navadni pošti. Tistim, ki imajo e-pošto, 
se vabilo pošlje tudi na ta način. 
 

b.) Janez Barbič se zahvali za izkazano zaupanje in svet pozove k enotnemu delu. 
 
 
 
 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 1. (konstitutivno) sejo sveta 
krajevne skupnosti Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 1850. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
Stanislav Kuntarič, l.r. 

 

 


