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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 28 (KS14) 
Podbočje, 19. 10. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

11. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 13. 10. 2015,  
ob 18.00 uri na pokopališču 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. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Aleš Jeke, Martina Strgar, Jože Turk, Gregor Stopar, Alenka Sintič, Zdravko Urbanč, 
Stanislav Kuntarič, Olga Vintar – v 3. točki dnevnega reda, Anton Jurečič in Stanka Jurečič – v 5. 
točki dnevnega reda. 
 
Odsotni: Jožica Barbič, Jože Glogovšek, Tadej Radkovič.  
 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročanje o delu v občinskem svetu 

5. Pokopališče Podbočje (zunanja ureditev, elektrifikacija, nabava opreme) 

6. Potrditev rebalansa finančnega načrta za leto 2015 

7. Zimska služba v sezoni 2015/2016 

8. Posodobitev spletne strani krajevne skupnosti 

9. Ureditev zemljišča parc. št. 2345/1 k.o. Veliko Mraševo (igrišče Kalce-Naklo) 

10. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

11. Seznanitev o pričetku revizije poslovanja KS Podbočje za leto 2014 

12. Pobude in predlogi 

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

 Dnevni red se potrdi. 
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Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta KS Podbočje 

 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 10. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
 
3a – Po ogledu na pokopališču Podbočje je bila naročena hortikulturna ureditev pokopališča in 
dobavljena mrliška oprema za MV Podbočje. Potrebno je naročiti še opremo za čajno kuhinjo. 

3b – Pripravljen je rebalans leta 2015 in sprememba proračuna za leto 2016. 

3c – Pripravljen je nov spisek za zimsko službo, in sicer po novi kategorizaciji cest. 

3č – Pripravljene so zadeve za prireditev 14. 10. 2015 (otvoritev hidravličnih izboljšav).  

3d – Na grobove, kjer najemniki niso znani so bila oddana obvestila z navodilom, da se lastniki 
oziroma uporabniki grobov za ureditev dokumentacije oglasijo na krajevni skupnosti. 

3e – Sprejet je bil OPN. 

3f – Dogradila se je mulda v Zavodah. 

3g – Izvedba del na pokopališču gre v zaključno fazo. 

3h – Barbič pove, da je občini predlagal spremembo OPN – zaradi ponudnika, ki bi želel v 
Podbočju zgraditi trgovinski center. 

 
K 4. točki 

 
Poročanje o delu v občinskem svetu 

 
Predsedujoči pove, da je v preteklih sejah občinskega sveta svet obravnaval sprejetje OPN, v 
katerem pa večina predlogov in pripomb ni bila sprejeta. Prav tako je občinski svet sprejel sklep s 
katerim Valvasorjeva knjižnica Krško ostaja na isti lokaciji, dogradilo se bo le 300 m2 površin. Prav 
tako je Barbič svet KS obvestil, da je bilo izvedenih nekaj prodaj javnega dobra. 
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K 5. točki 

 
Pokopališče Podbočje (zunanja ureditev, elektrifikacija, nabava opreme) 

 
 
 
5a – Zunanja ureditev: 
 
Predsedujoči prisotne obvesti, da je potrebno naročiti še zadnjo, III. fazo zunanje ureditve 
pokopališča, kar bo tudi zaključna faza. 
 
Na pokopališču je bila že naročena ureditev hortikulture, poskrbeti je potrebno še za verigo, fresko 
in prestavitev zvona. 
 
5b – Elektrifikacija  - dopis podjetja Eko luč Azaleja d.o.o. 
 
Predsedujoči prisotne seznani s prejetim dopisom zgoraj navedenega podjetja. Podjetje predlaga, 
da se podpiše nov aneks k pogodbi iz leta 1999. Sodelavec za KS pove, da je bila veljavnost 
navedene pogodbe preverjena v pravni službi Občine Krško. Pogodba se smatra kot neveljavna, 
saj so se spremenili njeni ključni sestavni deli, med drugim tudi poslovni partner s katerim je bila 
pogodba sklenjena. Predsedujoči zato predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Na predlog za podpis aneksa se podjetju Eko luč Azaleja d.o.o. odgovori negativno. 
Za opravljanje storitev iz pogodbe o elektrifikaciji se poišče nove ponudbe, podpiše 
se nova pogodba. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Martina Strgar predlaga, da se po potrebi tudi letos zagotovi pesek za prostor med grobovi. S 
predlogom se Svet KS strinja. 
 
5c – Notranja oprema mrliške vežice 
 
Predsedujoči prisotne obvesti, da je skladno z dogovorom mrliška oprema dobavljena in 
montirana. Naročiti je potrebno še opremo za čajno kuhinjo ter urediti ostale zadeve glede 
pokopališča. Za dobavo opreme čajne kuhinje smo že prejeli ponudbo Vrhovšek Petra s.p., kateri 
pa je potrebno dodati še hladilnik. 
 
Poskrbeti je potrebno tudi še za prestavitev zvona v novo kapelico in za elektrifikacijo. Pridobili 
smo že 1 ponudbo, ki znaša 4.226,08 €. Pridobiti je potrebno še vsaj eno ponudbo. 
 
 

K 6. točki 
 

Potrditev rebalansa finančnega načrta za leto 2015 
 
Predsedujoči predlaga, da se v tej točki obravnava tudi sprememba proračuna za leto 2016. Iz 
Občine Krško smo namreč dobili navodilo za pripravo spremembe proračuna 2016 po sklicu seje. 
Prisotni svetniki na predlog niso imeli pripomb. 
V tej točki je sejo zapustil Gregor Stopar. 
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Sodelavec za KS je najprej predstavil predlog rebalansa leta 2015. Prisotni svetniki so celotno 
gradivo z obrazložitvami prejeli tudi kot prilogo k vabilo na sejo. Po predstavitvi vprašanj ni bilo 
zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet Krajevne skupnosti Podbočje potrdi predlog rebalansa proračuna leta 2015. 
 
Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9     ;                  PROTI:    0   ;  NE GLASUJE: 1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po glasovanju je sodelavec za KS predstavil še predlog spremembe proračuna za leto 2016 in ga 
tudi obrazložil. Kot je povedal predsedujoči se izračun razdelitve sredstev za KS, letos spreminja v 
škodo KS Podbočje skoraj za 10.000,00 €. Sodelavec za KS prisotnim tudi obrazloži na podlagi 
česa je narejen izračun za leto 2016 in svet seznani tudi s Pravilnikom o financiranju krajevnih 
skupnosti v Občini Krško. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Svet Krajevne skupnosti potrdi predlog spremembe proračuna za leto 2016, vendar 
se je potrebno o višini dotacije za leto 2016 še pogajati z občino Krško. 

 
Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   1     ;                  PROTI:    9   ;  
 
Sklep je ni bil sprejet. 
 
 

K 7. točki 
 

Zimska služba v sezoni 2015/2016 
 

Svet Krajevne skupnosti se je z novo kategorizacijo cest v KS Podbočje že seznanil. Člani Sveta 
KS so predlog popisa za pluženje še enkrat skupaj pregledali. Po končani razpravi v kateri so 
sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zimska služba v sezoni 2015/2016 naj se izvaja na enak način kot v preteklih letih. 
Kjer bo možno, se pluži preko podjemnih pogodb, za ostale ceste pa se zbere 
ponudbe ter se jih s pogodbo/naročilnico odda v pluženje najugodnejšemu 
ponudniku. 

 
Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 8. točki 

 
Posodobitev spletne strani krajevne skupnosti 

 
Predsedujoči Svet krajevne skupnosti seznani z namenom o posodobitvi spletne strani, saj takšna 
kot je, ne služi svojemu namenu. Kot pove, ima KS sklenjeno vzdrževalno pogodbo s podjetjem 
Kres d.o.o.. Sodelavec za KS je predstavil idejno zasnovo nove strani, predsedujoči pa je v zadevi 
nato odprl razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
 
Po končani razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 S podjetjem Kres d.o.o. je potrebno urediti zadeve glede cene vzdrževanja spletne 
strani in tudi njene prenove. V kolikor bo v zadevi možno poiskati kompromis se 
zadeva reši na ta način, v nasprotnem primeru se vzdrževalna pogodba prekine, 
izdelava spletne strani pa odda najugodnejšemu ponudniku. Prav tako je potrebno 
na novo dogovoriti cene gostovanja na strežniku in ceno domene. 

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

K 9. točki 
 

Ureditev zemljišča parc. št. 2345/1 k.o. Veliko Mraševo (igrišče Kalce-Naklo) 
 
Sodelavec za KS predstavi dopis občine Krško. Za ureditev zadev glede igrišča (parcelacija in 
nadaljnji postopek vrisa) je potrebno spodbuditi dediče agrarne skupnosti, da si na predmetni 
parceli uredijo lastništvo. 
 
Skladno z dogovorom, bo zadevo dalje reševal Glogovšek Jože.  
Sklepov v tej točki ni bilo. 
 
 

K 10. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 

10a – Prošnja za donacijo – Katja Divjak 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Predsedujoči nato predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Krajevna skupnost donacije za namen iz prošnje ne more odobriti. Vsa donatorska 
sredstva se delijo z javnim razpisom. Vloga se zato zavrne. 

 
Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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10b – Obnova odra v Kulturni dvorani Podbočje 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je 
predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost do leta 2017 nima namenjenih sredstev za obnovo odra v kulturni 
dvorani. V kolikor bodo finančne razmere dopuščale se bo obnova uvrstila v načrt 
razvojnih programov 2017 – 2018. Financiranje KS s strani občine se z letom 2016 
namreč zmanjšuje za 10.000,00 €, zato je financiranje obnove pogojeno s tem, da tudi 
Občina v NRP uvrsti svoj delež financiranja.  
 

Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
10c – Mulda Antena 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Zadeva je že rešena. 
 
 
10č – Marjan Dornik – prošnja za soglasje o nakupu zemljišča parc. št. 643/37 k.o. Podbočje 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je 
predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje za prodajo in nakup parcele št. 643/37 k.o. Podbočje se izda. V kolikor gre 
za javno dobro se izda tudi soglasje za ukinitev in odtujitev javnega dobra. 
 

Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
10d – Jože Hudoklin – prošnja za ureditev vaške odpadne vode Mladje 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je 
predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Vloga se pošlje v reševanje ARSO oziroma DRSI. V naravi se z predstavniki Občine 
Krško opravi terenski ogled. Prav tako se preveri višina stroška plačila cevi. 
 

Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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10e – Dopis Mojca Kerin – problematika odvodnjavanja v vasi Pristava ob Krki 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je 
predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Glede na to, da gre za cesto JP1 v upravljanju Kostak d.d. se vloga odstopi v 
reševanje. Krajevna skupnost v zadevi posreduje tudi na občini Krško. 
 

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

K 11. točki 
 

Seznanitev o pričetku revizije poslovanja KS Podbočje za leto 2014 
 
Sodelavec za KS Svet seznani s pričetim postopkom notranje revizije. Svet KS se seznani tudi z 
dokumentacijo, ki bo pregledana. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

K 12. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Olga Vintar izpostavi problematiko še vedno postavljenega prometnega znaka na cesti Dobrava 
proti Krki. Parcela, kjer poteka cesta ima status javnega dobra, kamor je Občina Krško na zahtevo 
treh lastnikov parcel postavila prometni znak za prepoved prometa. Kot pove se večina vaščanov s 
tem ne strinja, zato zahteva odstranitev znaka. Zahtevek je podala tudi že na Občino Krško.  
 
Po razpravi predsedujoči predlaga, da ga. Vintar zbere podpise vaščanov oziroma lastnikov parcel, 
ki želijo, da se znak odstrani. S podpisi se bo tako vedelo ali si večina želi odstranitev prometnega 
znaka, prav tako pa bo to tudi argument na podlagi katerega se poda zahtevek za odstranitev. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 11. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2043. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
          Janez Barbič, l.r. 

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


