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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 36 (KS14) 
Podbočje, 11. 2. 2016 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 9. 2. 2016  
ob 18.00 uri, v prostorih Krajevne skupnosti 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 11 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Aleš Jeke, Martina Strgar, Jože Turk, Gregor Stopar, Zdravko Urbanč, Stanislav 
Kuntarič, Anton Jurečič, Stanka Jurečič, Jože Glogovšek in Jožica Barbič. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Alenka Sintič in Olga Vintar. 
 
Ostali odsotni: Tadej Radkovič. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročanje o delu v občinskem svetu 

5. Potrditev zaključnega računa za leto 2015 

6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

7. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka: 
 
 5/a – Krajevni praznik 2016 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, je predsedujoči na glasovanje podal predlog naslednjega sklepa: 
 

 Na dnevni red se uvrsti dodatna točka 5/a – Krajevni praznik 2016 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0      
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Predsedujoči nato na glasovanje poda še tako dopolnjen dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročanje o delu v občinskem svetu 

5. Potrditev zaključnega računa za leto 2015 

5/a  Krajevni praznik 2016 

6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

7. Pobude in predlogi 

 
Predlagan je sprejem naslednjega sklepa: 
 

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

 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta KS Podbočje 

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

 Zapisnik 12. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
 
3a – Izveden je bil popis OS za leto 2015. Svet se seznani z popisnim poročilom, ki ga predstavi 
predsednica popisne komisije Martina Strgar.  

3b – Pripravljen je zaključni račun za leto 2015. 

3c – Dogovorjeno je glede vzdrževanja, posodobitve spletne strani krajevne skupnosti. Ponudnik 
bo na KS poslal ponudbo za nadaljnje izvajanje storitev. 
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3č – Izvedena je notranja revizija poslovanja leta 2014. Večjih pripomb ni bilo. 

3d – Izveden je tehnični prevzem Spominskega parka Podbočje. Zadnje plačilo izgradnje zapade v 
plačilo 11. 2. 2016. 

3e – Urejeno je zavarovanje za novo MV Podbočje in zavarovanje iz dejavnosti KS, upravljanja 
cest JP2 in igrišč. 

3f – V podpisu je pogodba za sponzoriranje med Krka d.d. in KS Podbočje.  

3g – KS je financirala popravilo strehe kulturnega doma po neurju. 

3h – Pričela so se dela na cesti Šutna – Trebelnik. 

3i – Svet KS je bil preko elektronske pošte seznanjen s poročilom KD Stane Kerin Podbočje za 
leto 2015. 

3j – Saniran je bil plaz Grašinsko, pri čemer je nastala težava glede urejanja brežine cestišča.  

3k – V Mladju in Prušnji vasi je bil s strani predstavnikov občine in Kostak d.d. opravljen terenski 
ogled v zvezi z odvodnjavanjem. Hkrati je bil opravljen tudi ogled trase za optiko do Slivja. 

 
K 4. točki 

 
Poročanje o delu v občinskem svetu 

 
Predsedujoči pove, da je v preteklih sejah občinskega sveta svet obravnaval: 

- odlok o povečanju NUSZ, 
- odlok o OPPN za območje Gmajna 3, 
- odlok v zvezi z komunalnim prispevkom, 
- nakup zemljišča Komočarjevih. 

 
Predsedujoči prisotne seznani še o višini dotacije Občine Krško v letu 2016, ki bo po novem 
izračunu cca 70.000,00 €, s tem pa KS izgublja cca 10.000,00 €. 
 
Predsedujoči prisotne seznani tudi, da je trenutno v planu, da se krška obvoznica realizira v roku 3 
let. 
 

K 5. točki 
 

Potrditev zaključnega računa za leto 2015 
 
 
Sodelavec za KS prisotnim predstavi predlog zaključnega računa za leto 2015, ki so ga svetniki 
skupaj z obrazložitvami prejeli tudi kot gradivo za sejo. Po predstavitvi pripomb ni bilo, zato je 
predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet Krajevne skupnosti Podbočje potrdi Zaključni račun krajevne skupnosti za leto 
2015. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Zdravko Urbanč zapusti sejo. 
 

K 5/a. točki 
 

Krajevni praznik 2016 
 
 
Predsedujoči prisotnim predlaga, da se s sklepom določi datum izvedbe krajevnega praznika 2016. 
V zadevi odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni.  
 
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevni praznik 2016 se izvede 25. 6. 2016. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsedujoči prisotne tudi seznani, da se koordinacija društev v letu 2016 verjetno ne bo izvedla, 
pač pa se bo društva pozvalo, da KS sporočijo koledar dogodkov, ki ga bomo vnesli na spletno 
stran krajevne skupnosti. 
 
Zbrati je potrebno ponudbe za tisk, dati povabilo za srebrnike in pravočasno pozvati k pripravi 
prispevkov za Krževski zvon. 
 
 

K 6. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
6a – Zadeva Babič – poseg v parc. št. 1420 in 1424/1, obe k.o. Podbočje 
 
Svet KS se najprej seznani s prejetim dopisom. Predsedujoči k dopisu in zadevi poda tudi 
obrazložitev. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Udeležene stranke v zadevi se povabi na terenski ogled, kjer se dogovori način 
reševanja nastale problematike. 

 
Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
6b – Zadeva Drobnič – Hočevar; ureditev vodotoka Sušica 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je 
predsedujoči prisotne seznanil še z poslanim odgovorom na prejet dopis. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
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6c – Elektrifikacija večnih lučk 
 
Predlaga se pridobitev še ene ponudbe.   
 
 

K 7. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
 
7a – Sodelavec za KS poda pobudo, da svet krajevne skupnosti sprejme sklep o prerazporeditvi 
sredstev s katero bi se na PP 8221 zagotovila zadostna višina sredstev za plačilo zadnje faze 
izgradnje Spominskega parka Podbočje. Ker na predlog ni bilo pripomb je predsedujoči predlagal 
sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Svet krajevne skupnosti sprejme sklep o naslednjih prerazporeditvah sredstev:  
 

- Iz PP 8083, konto 402902 se prerazporedi sredstva v višini 2.000,00 €. 
- Iz PP 8083, konto 402912 se prerazporedi sredstva v višini 1.000,00 €. 
- Iz PP 8086, konto 402204 se prerazporedi sredstva v višini 1.000,00 €. 
- Iz PP 8082, konto 402516 se prerazporedi sredstva v višini 500,00 €. 

 
Sredstva iz zgoraj navedenih postavk v skupni višini 4.500,00 € se prerazporedi na PP 8221, 
konto 420402, NRP OB054-13-0009 – Izgradnja okolice mrliške vežice.  
 
Sredstva se prerazporejajo zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev za plačilo 
dokončanja izgradnje Spominskega parka Podbočje. 
 
 
Prisotnih  10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
7b – Jože Turk predstavi nastali problem v zvezi z prekopi na državni cesti in javni poti, ki so 
nastali pri izgradnji sekundarnih vodov širokopasovnega omrežja. Krajani so dela izvedli v lastni 
režiji. Na DRSI so krajani poslali tudi dopis za pridobitev soglasja za izvedbo popravil na državni 
cesti. Po razpravi je dogovorjeno sledeče: 
 

- V zvezi z državno cesto se počaka na soglasje DRSI, nato pa se pridobi ponudbo CGP-CP 
d.o.o. za sanacijo škode.  

- Ker je bila na javni poti v vasi Planina v Podbočju prekopana tudi javna pot se reševanje 
zadeve najprej uskladi z občino Krško, po potrebi se zahteva vzpostavitev prvotnega stanja 
na cesti. Cesta se predlaga tudi za kategorizacijo. 
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7c – Martina Strgar poda pobudo, da se pri upravljavcu ceste LC 191231 preveri reševanje 
pobude KS za pregled in ukrepanje v zvezi z živo mejo na relaciji med OŠ Podbočje in priključkom 
na državno cesto. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 13. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2030. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


