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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 38 (KS14) 
Podbočje, 7. 4. 2016 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 5. 4. 2016  
s pričetkom ob 19.00 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 7 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Aleš Jeke, Anton Jurečič, Stanka Jurečič, Jože Glogovšek, Olga Vintar in Alenka 
Sintič. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Martina Strgar, Jože Turk, Gregor Stopar, Zdravko 
Urbanč, Stanislav Kuntarič, Jožica Barbič. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Obravnava in potrditev rebalansa proračuna KS Podbočje za leto 2016 

5. Elektrifikacija pokopališča Podbočje – zadeva Azaleja 

6. Praznik krajevne skupnosti 2016 

7. Obravnava in potrditev predloga komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za 

sofinanciranje društev v letu 2016 

8. Spomladanska čistilna akcija 2016 

9. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

10. Pobude in predlogi 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Predlagan dnevni red se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta KS Podbočje 

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

 Zapisnik 13. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
 
3a – Pripravljen je bil rebalans proračuna krajevne skupnosti za leto 2016.  

3b – Oddan je zaključni račun za leto 2015. 

3c – Zbrane so bile ponudbe za tiskarske storitve ob prazniku krajevne skupnosti. 

3č – Opravljen je bil ogled ceste na Grašinskem (zadeva Babič). Dogovorjen je bil način reševanja  
zadeve. 

3d – Pridobljena je bila še ena ponudba za elektrifikacijo pokopališča Podbočje. 

3e – Na Kostak d.d. je bila poslana poizvedba o reševanju zadeve v vezi žive meje na LC 191231. 
Odgovora še nismo prejeli. 

3f – Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev za leto 2016.  

3g – Opravljen je bil ogled kamnoloma Premagovce, zaradi priprave OPPN. 

3h – V Podbočju smo dosegli, da se je pričelo čiščenje potoka Sušica (zadeva Drobnič – Hočevar). 

3i – Na Občini Krško je bil izveden sestanek glede proračuna krajevne skupnosti ter delitve 
sredstev za krajevne skupnosti v Občini Krško. 

3j – Opravljen je bil ogled za čistilno napravo Šutna. Problem je v pridobivanju soglasij.  

3k – Za potrebe čistilne naprave v Velikem Mraševem se je pričel postopek odkupa zemljišč. 

 
K 4. točki 

 
Obravnava in potrditev rebalansa proračuna KS Podbočje za leto 2016 

 
Sodelavec za KS je prisotnim predstavil predlog rebalansa proračuna za leto 2016, ki so ga člani 
sveta prejeli kot gradivo ob sklicu seje. K predstavitvi so bile po posamičnih proračunskih 
postavkah podane obrazložitve. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri pripomb na 
predlog rebalansa ni bilo. Predsedujoči je zato predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
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 Svet Krajevne skupnosti Podbočje potrdi rebalans proračuna za leto 2016.  

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki 
 

Elektrifikacija pokopališča Podbočje – zadeva Azaleja 
 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da je bila za ponovni priklop večnih lučk na pokopališču Podbočje 
pridobljena še ena ponudba podjetja »Senel«, ki je bila ugodnejša. Po vzpostavitvi dialoga med KS 
in Eko luč Azaleja d.o.o. je bilo podjetje svojo ceno prav tako pripravljeno spustiti pod ponudbo 
konkurenčnega podjetja. Glede na to, da je podjetje Azaleja elektrifikacijo pred leti že izvajalo in bo 
popravilo tudi poškodovane razvodnice, predsedujoči predlaga, da se naročilo odda podjetju Eko 
luč Azaleja d.o.o. Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Izvedba del se naroči pri podjetju Eko luč Azaleja d.o.o. in sicer za nižjo ceno od 
konkurenčne ponudbe. Izvajalec mora pristati na pogoje, ki jih postavi krajevna 
skupnost, le ti se opredelijo na naročilnici. 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 6. točki 

 
Praznik krajevne skupnosti 2016 

 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da bosta kulturni program na Osrednji prireditvi dne, 25. 6. 2016 
pripravila Janez Bršec in Katarina Štefanič v sodelovanju z osnovno šolo. Predsedujoči prisotne 
seznani, da se je Vinogradniško društvo prav tako že dogovorilo za ansambel na Podboški noči. 
 
Sodelavec za KS prisotne seznani, da je potrebno objaviti poziv za podajo predlogov za 
prejemnike priznanj, poziv za prijavo novorojenčkov 2015 za  podelitev srebrnika ter poziv za 
oddajo prispevkov za krajevno glasilo Krževski zvon. 
 
Sodelavec za KS prisotnim predlaga, da se tiskarju in oblikovalcu, ki bo opravljal storitve ob 
prazniku KS, odda tudi naročilo za izdelavo celostne grafične podobe KS Podbočje.  
 
Predsedujoči predlaga tudi, da se v uredniški odbor za Krževski zvon 2016 imenujejo: Gregor 
Brodnik, Stanka Jurečič in Martina Strgar. 
 
Predsedujoči se bo za lektoriranje Krževskega zvona dogovoril z OŠ Podbočje. 
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Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjih sklepov, ki so bili podani na 
glasovanje v paketu: 
 

 V uredniški odbor za Krževski zvon 2016 se imenujejo: Gregor Brodnik, Stanka 
Jurečič in Martina Strgar.  
 

 Prispevki za Krževski zvon se zbirajo do 10. 5. 2016, do 10. 6. 2016 pa mora biti 
glasilo izdano. 

 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
V nadaljevanju predsedujoči prisotne pozove k oddaji predlogov za prejemnike priznanj krajevne 
skupnosti. Sam za prejemnika priznanja krajevne skupnosti predlaga g. Branka Štefaniča. 
 
Z pripravo programa prireditev ob prazniku KS je potrebno v program vključiti dogodke prijavljene 
na razpis za sofinanciranje društev.  
 
Že znani termini so naslednji: 

- Prevzem in blagoslov Spominskega parka Podbočje – 11. 6. 2016, 
- Otvoritev ceste Jarek – 17. 6. 2016. 

 
K 7. točki 

 
Obravnava in potrditev predloga komisije za dodelitev sredstev javnega  

razpisa za sofinanciranje društev v letu 2016 
 
 
Komisija za ocenjevanje vlog je na seji predstavila prejete vloge na razpis in predstavila svoj 
predlog točkovanja in zneske sofinanciranja za posamično vlogo. 
 
Ker na predlog komisije v razpravi ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Predlog sofinanciranja vlog prejetih na razpis se potrdi. 
 
Zaradi izločitve iz postopka predmetnega razpisa se je Janez Barbič vzdržal tudi glasovanja. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   6      ;                  PROTI:    0   ;  VZDRŽAN: 1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 8. točki 
 

Spomladanska čistilna akcija 2016 
 
Sodelavec za KS predstavi poziv Občine Krško k izvedbi akcije, predsedujoči pa nato poda 
predlog, da se akcija izvede v soboto, 16. 4. 2016. 
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Na predlog ni bilo pripomb, zato se z Občino Krško poskuša uskladiti datum za dovoz kontejnerjev, 
z OŠ Podbočje in društvi pa sodelovanje pri izvedbi akcije. 
 
Za čistilno akcijo se bodo pripravili tudi letaki. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 

K 9. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
9a – Vloga za izdajo mnenja k odkupu parc. št. 2105 k.o. Planina 
 
Sodelavec za KS prisotnim predstavi vlogo, predsedujoči pa nanjo poda obrazložitev. Po razpravi v 
kateri so sodelovali vsi prisotni, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost podpre prodajo oziroma zamenjavo celotnega zemljišča za 
enakovredno zemljišče. 

 
Prisotnih  7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
9b – Vloga Mojce Kerin – ureditev dostopa do parcel 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni 
predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Odobri se plačilo 4 kom cevi, Φ60.  
 
Prisotnih  7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
6c – Dopis Kostak d.d. – priključitev na ŠOEK za naselje Dobrava ob Krki 
 
Svet KS se s prejetim dopisom le seznani. 
 
6č – Spletna stran www.podbocje.si  
 
Sodelavec za KS prisotne seznani z opravljenimi deli glede posodobitve spletne strani. 
Predsedujoči prisotne seznani s tem, da je potrebno dogovoriti tudi plačilo za posodobitev, s čimer 
se prisotni strinjajo. Dogovori se pridobitev konkurenčnih ponudb za izdelavo spletne strani, nato 
pa dokončanje spletne strani in izvedba plačila, ki bo sorazmerno s konkurenčnimi ponudbami. 
 
 
 

http://www.podbocje.si/


 

 
 

 
Krajevna skupnost Podbočje, Podbočje 70, 8312 Podbočje, Slovenija  

M: +386 51 305 404, T: 081 603 414 F: +386 7 49 75 055 
E: ks.podbocje@krsko.si, W: www.podbocje.si 

 

 

 

Stran | 6 

 
K 10. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
10a – Janez Barbič poda informacijo o interesu za najem bivših prostorov krajevne skupnosti. 
 
11b – Olga Vintar poda predlog, da se za vasi Dobrava ob Krki in Pristava naroči 100 m3 gramoza 
za nasip makadamskih cest. Dela bodo opravili krajani sami. Na predlog ni bilo pripomb, 
predsedujoči pa predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Odobri se 100 m3 gramoza. 
 
Prisotnih  7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0   ;  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
11c – Alenka Sintič poda pobudo, da se pri ekološki otokih v Prušnji vasi postavi ograja, ker ob 
neurju kontejnerje odnaša v dolino. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 14. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2105. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


