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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 4 (KS14) 
Raka, 20. 11. 2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 19. 11. 2014,  
ob 18.00 uri, v prostorih KS 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 12 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jožica Barbič, Aleš Jeke, Zdravko Urbanč, Gregor Stopar, Jože Glogovšek, Jože 
Turk, Alenka Sintič, Anton Jurečič, Stanislav Kuntarič, Olga Vintar, Martina Strgar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Stanka Jurečič. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje 
3. Dogovor in sprejem sklepa glede sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov 
4. Potrditev proračuna 2015 – 2016  
5. Zimska služba 2014/2015 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči predlaga, da se dnevni red dopolni še z naslednjo točko: 
 

4/a. Imenovanje popisne komisije 2014 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Na dnevni red se uvrsti še predlagana točka 4/a. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Po glasovanju je predsedujoči na glasovanje podal še tako dopolnjen dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje 
3. Dogovor in sprejem sklepa glede sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov 
4. Potrditev proračuna 2015 – 2016  
4a. Imenovanje popisne komisije 2014 
5. Zimska služba 2014/2015 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Dopolnjen dnevni red se potrdi. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

 
K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje se potrdi. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Dogovor in sprejem sklepa glede sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov 
 
 
Skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti so 
člani sveta krajevne skupnosti upravičeni do izplačil po tem pravilniku. Sodelavec za KS svetnikom 
predstavim do katerih nadomestil so upravičeni in v kakšnih višinah se lahko določijo.  
 
Predsedujoči je nato predlagal, da se iz proračuna sejnin ali drugih povračil ne izplačuje, pač pa se 
denar porabi na postavi 8117. V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo mnenje vseh, da 
se sejninam odpovedo oziroma, da se le te ne izplačujejo. Po razpravi predsedujoči predlaga 
sprejem naslednjega sklepa: 
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 V mandatu 2014 – 2018 se sejnine, kilometrine, nadomestila za delo v komisijah in 
druga povračila stroškov ne izplačujejo.  
 

Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    4   
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
V nadaljevanju razprave so prisotni člani predlagali, da se nagrada predsedniku izplačuje. Na 
predlog ni imel pripomb nihče, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
 Izplačuje se nagrada predsedniku sveta krajevne skupnosti, ki se določi v višini 

3,25% letne županove bruto plače, brez njegovega dodatka na delovno dobo.  
Nagrada se predsedniku izplačuje praviloma v mesecu decembru. 

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

K 4. točki 
 

Potrditev proračuna 2015 – 2016  
 
Člani sveta so z vabilom na sejo prejeli tudi gradivo Proračuna 2015 – 2016, ki ga je KS morala 
pripraviti po navodilu občine Krško v septembru 2014. Na sami seji se svetu predstavi pripravljen 
tabelarični del proračuna, obrazložitev po posamičnih postavkah, obrazloži se tudi tekstualni del 
proračuna. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Ker v razpravi na predlog proračuna ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda predlog 
naslednjega sklepa:  
 

 Proračun 2015 – 2016 se potrdi. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 4/a. točki 
 

Imenovanje popisne komisije 2014 
 
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje še Komisija za izvedbo popisa za leto 2014. Na predlog 
članov sveta se v komisijo predlagajo: Martina Strgar – predsednica, Jože Glogovšek – 
podpredsednik, Anton Jurečič – član, Gregor Brodnik – član.  
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
 

 V popisno komisijo se imenujejo: 
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- Martina Strgar – predsednica 
- Jože Glogovšek – podpredsednik 
- Anton Jurečič – član 
- Gregor Brodnik – član  

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    2   
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 5. točki 
 

Zimska služba 2014/2015 
 
Predsedujoči svet krajevne skupnosti obvesti, da se je glede pluženja cest JP2 že dogovarjal z 
nekaterimi krajani, ki so za krajevno skupnosti plužili tudi v prejšnjih letih. Z nekaterimi so dogovori 
še v teku, drugi pa so sodelovanje že potrdili. Predsedujoči še predlaga, da se zimska služba uredi 
s podpisom podjemnih pogodb, deloma pa z naročilnico ali pogodbo s podjetjem CGP d.d.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega 
sklepa: 
 

 Zimska služba se v sezoni 2014/2015 dogovori na predlagan način, torej s podpisom 
podjemnih pogodb, deloma pa z izdajo naročilnice ali podpisom pogodbe s 
podjetjem CGP d.d. Plačilo za uro dela po podjemni pogodbi je 20,00 € neto.  
 

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

K 6. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
6a – Vloga družin Drobnič in Hočevar    
 
Vloga družin je bila predstavljena svetu krajevne skupnosti. Po predstavitvi je predsedujoči odprl 
razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
  

 Vlogo se v pristojno reševanje odstopi ARSO, z dopisom pa se zahteva takojšnjo 
sanacijo omenjenega problema. Skliče se tudi sestanek s krajani glede čiščenja 
jarkov. ARSO se glede problema čiščenja opozori še za področje Velikega 
Mraševega. 
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Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
6b – Stanka Jurečič – javna razsvetljava v Malem Mraševem 
 
V imenu Stanke Jurečič je vlogo za dograditev dveh luči javne razsvetljave v Malem Mraševem 
podal predsedujoči. Potrebno bi bilo financirati kabel in 2 luči z drogovi. Temelje bi krajani pripravili 
sami. Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Pridobi se predračun za dograditev javne razsvetljave. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6c – Poziv iz Kostak d.d. glede poškodovanega pločnika v Podbočju 
 
Predsedujoči svet obvesti, da je do poškodbe pločnika gotovo prišlo pri oranju njive ob pločniku. 
Predsedujoči v zadevi predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Krajevna skupnost ali upravljalec ceste (Kostak d.d.) naj lastnika zemljišča ob 
poškodbi pločnika nemudoma pozove k takojšnji sanaciji poškodb. 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6č – Javna razsvetljava Podbočje (KS-pošta-šola) 
 
Po obvestilu krajanov Podbočja, glede nedelovanja nekaterih luči na navedenem odseku JR, smo 
v preteklem mesecu k sanaciji težave pozvali podjetje Arh Elektromehanika d.o.o., ki upravlja z 
razsvetljavo. Zadeva je bila tudi rešena, vendar so nas iz podjetja obvestili, da ni šlo za 
nedelovanje JR, pač pa fizično poseganje v luči javne razsvetljave (odvite žarnice). Dogovorjeno 
je, da se v zvezi s tem na oglasno desko izobesi obvestilo za krajane. 
 
6d – Prošnje za gramoz 
 

- Predsedujoči poda prošnjo za gramoz za Brezovico – 20m3 
- Anton Jurečič poda prošnjo za gramoz za pot proti čistilni napravi v Podbočju – 20m3 
- Predsedujoči poda prošnjo za gramoz za Bočje – 20m3 
- Predsedujoči predlaga navoz gramoza na parkirišče pri pokopališču – 10m3 
- Jože Turk poda prošnjo za navoz gramoza na Planino. 
- LD Veliki Podlog – prošna za gramoz – 30m3 

 
Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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 Odobri se gramoz za vse navedene prošnje razen gramoz za katerega je zaprosil 
Jože Turk, skupno torej 100 m3 gramoza. 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
6e – Novoletna okrasitev za vas Gradnje (Moškon) 
 
Predsedujoči pove, da je s strani ge. Moškon dobil klic v katerem zaprošajo za novoletno okrasitev  
za vas Gradnje. Po razpravi je bilo dogovorjeno, da je potrebno najprej preveriti, ali so luči JR  
pripravljene za to, da se na njih lahko okrasje namesti. 
 

 
K 7. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
Stanislav Kuntarič: 

- Predlaga, da se za slabo opravljena dela na cesti proti Slivju (asfaltacija) pošlje 
pripombo na občino Krško. Prav tako naj se zahteva preplastitev ceste in ureditev 
odvodnjavanja. Predsedujoči ga v zadevi obvesti, da je uspel doseči, da bo kot 
odškodnino za slabo opravljeno delo podjetje Timi d.o.o. opravilo dela na mrliški veži v 
višini 6.000,00 EUR. 

- Predlaga izvedbo javne razsvetljave za vas Slivje. 
- Predlaga postavitev hidranta. 
- Poda nekaj informacij glede zasebnega vodovoda v Slivju. 
- Predlaga postavitev oglasnega panoja v Slivju. 
- Postavitev eko otokov v Slivju. Dogovorjeno je, da sporočijo parcelno številko in 

soglasje lastnika kamor se lahko ekološki otoki postavijo.  
 
Strgar Martina: 

- Predlaga ureditev prostora, ki bi ga uporabljala Mladinska točka. 
- Prosi za informacijo glede sanacije odvodnjavanja v Podbočju. Predsedujoči pove, da je 

občina uveljavila bančno garancijo za izvedena dela, ter da so sanacijska dela v teku. 
 
Olga Vintar: 

- Poda pobudo, da se Kostak d.d. obvesti, da so na cesto v Trebelniku napeljali 
neustrezen gramoz za cesto (savski pesek), ter da je nujno, da navozijo ustrezen pesek 
(sekanec-stena). 

 
Jože Turk: 

- Poda predlog za postavitev oglasnega panoja na Planini – pri spomeniku. 
- Poda pobudo, da se v Brezovici sanira nedelujoča javna razsvetljava. Dogovorjeno je, 

da se pošlje dopis koncesionarju, da se pregleda delovanje luči po vseh vaseh. 
- Vprašuje kako kategorizirati pot Trebelnik-Završe. 
- Vprašuje kako je z cesto Jarek (odgovor je podan na seji). 

 
Janez Barbič: 

- Predlaga, da se oglasni pano iz Podbočja predstavi v Dol, v Podbočju pa se postavi 
nov, večji. 

 
Barbič Jožica: 

- Poda predlog, da se na ARSO pošlje dopis za sanacijo mostu v Šutni. 
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Jože Glogovšek: 

- Vprašuje kako je s postavitvijo znaka STOP za katerega smo iz KS podali pobudo 
občini. 

- Vprašuje kako je z omejitvami v vasi Kalce-Naklo za katere smo iz KS podali pobudo 
občini. 

 
 
 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 2. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 1950. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 

 


