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Šifra: 900 - 12 / 2014 – 54 (KS14) 
Podbočje, 24. 03. 2017 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

21. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 21. 03. 2017  
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. 
 
Sodelavka krajevne skupnosti je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jožica Barbič, Alenka Sintič, Aleš Jeke, Martina Strgar, Olga Vintar, Stanislav 
Kuntarič in Jože Glogovšek 

 
Predhodno so odsotnost napovedali:  Zdravko Urbanč, Stanka Jurečič in Anton Jurečič. 
 
Odsotni: Stanka Jurečič, Gregor Stopar in Jože Turk 

 
 

K  1.  točki 

 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnikov 19. in 20. redne seje Sveta KS Podbočje  

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročilo o delu v občinskem svetu 

5. Krajevni praznik 

6. Nadaljevanje izgradnje širokopasovnega omrežja 

7. Obravnava vlog 

8. Razno 

 

 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
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❖ Predlagan dnevni red se potrdi. 

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

 
 

K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 19. In 20. redne seje Sveta KS Podbočje 

 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
❖ Zapisnik 19. In 20. redne seje se potrdita. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0      

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K  3.  točki 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 

- kontejnerji so bili prestavljeni iz Broda na Križaj ( Malo Mraševo), poslati dopis na Občino, 
da se preveri stanje in pravilnost postavitve kontejnerjev ter poiskati nadomestno lokacijo 
na Brodu 

- vodovod Slivje napreduje, položili bodo še cevi za javno razsvetljavo 
- nadaljuje se program del na cesti JP1 Dobrava 
- opravljen ogled ceste v Brezovici – potrebno je  dat pesek 
- čiščenje struge od Šutne do Dola 
- poslani so bili dopisi za optiko 
- poslan dopis Kostaku 
- poslan dopis za ogled v Brezovici 
- na poziv za dostavo koledarja prireditev še ni pravega odziva 
- opravljen je bil sestanek glede JN za letno vzdrževanje JP2 – dan je bil okvirni popis 

predvidenih del 
 
 

K 4. točki 

 
Poročilo o delu v Občinskem svetu 
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Predsedujoči prisotnim poda informacije o tem, da je občinski svet na zadnji seji obravnaval in 
sprejel: 

 Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje 
občine Krško 

 Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja 
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško. 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost oskrbe s pitno 
vodo v občini Krško. 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško. 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost zbiranja in 
obdelave odpadkov v občini Krško. 

 Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in 
obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe 
odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode. 

 Sklep ob obravnavi Romske tematike v občini Krško. 

 
K 5. točki 

 
Krajevni praznik 

 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da bo Osrednja prireditev v petek, 23. 6. 2017 . Predsedujoči 
prisotne seznani, da se je potrebno dogovoriti za ansambel (predlog je, da  se dogovorijo z 
domačim ansamblom). 
 
24.06.2017 bo tradicionalen nočni turnir v Velikem Mraševem. 
 
Sodelavka za KS prisotne seznani, da je potrebno objaviti poziv za podajo predlogov za 
prejemnike priznanj, poziv za prijavo novorojenčkov 2016 za  podelitev srebrnika ter poziv za 
oddajo prispevkov za krajevno glasilo Krževski zvon. 
 
 
 
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjih sklepov, ki so bili podani na 
glasovanje v paketu: 
 

 Pošlje se poziv za podajo predlogov za prejemnike priznanj in poziv za prijavo 
novorojenčkov 2016 za  podelitev srebrnika, ter poziv za oddajo prispevkov za 
krajevno glasilo Krževski zvon. 

 
 Prispevki za Krževski zvon se zbirajo do 10. 5. 2017, do 10. 6. 2017 pa mora biti 

glasilo izdano. 
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Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 6. Točki 

 
Nadaljevanje izgradnje širokopasovnega omrežja 

 
 
 

 Postavljajo elektrifikacijo  Prušnja vas, Brezovica, hkrati se bodo položile cevi za optiko.  

 Izvaja se sanacija vodovodnega omrežja v Slivju, hkrati se polagajo cevi za širokopasovno 
omrežje in javno razsvetljavo.  

 Planina ostaja nerešena. Potrebno se je dogovorit in na Planini izgradnjo širokopasovnega 
omrežja zaključiti. 

 Dobrava je bila rešena. 

 Potrebno je pripraviti elaborat za prekop na državni cesti skozi Planino. Potrebna bo pomoč 
krajevne skupnosti. 

 
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Da se na terenu in pristojnih službah naredi poizvedba na kakšen način bi reševali 
sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja. 

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

 

 
 

K 7. točki 

 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 



 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 
A. Ureditev zemljišča parc. Št. 2345/1 k.o. veliko Mraševo 

Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki.  
 
Pridobiti je potrebno soglasje. 

 

 
B. Ureditev gozdne ceste 083219 (planina-Trebelnik) 

Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Poslati dopis na Zavod za gozdove. 

 
C. Izgradnja pločnikov v KS Podbočje 

Predsedujoči prisotnim predstavi problematiko glede izgradnje pločnikov. Pripravljen je dopis h 
kateremu je potrebno priložiti slike, ki jih bo dostavil Jeke Aleš.  
 
Dopis s slikami poslati na Občino. 

 
D. Vloga za dobavo drobljenca pri izvedbi dostopne poti – Marjeta Čučnik in Janez Bršec 

Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. 

 
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 

 
 Dobava 50m3 gramoza se odobri. 

 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
E. Pobude za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Podbočje (Zveza: 

3505-4/2017) 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 

 
 Svet ni seznanjen z drugimi pobudami. 
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Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

F. Vaška skupnost Brod: čiščenje kanala za odvodnjavanje 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Vloga se posreduje v reševanje  ga. Magdi Krošelj, oddelek za GD. 
 

G. Vaška skupnost Brod: Postavitev ekološkega otoka v vasi Brod. 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Vloga se posreduje v reševanje Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja. 
 

H. Pomladansko čiščenje okolja v letu 2017 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Pomladansko čiščenje se izvede 7. in  8.4.2017. Datum se objavi v letaku in na 
spletni strani KS Podbočje 

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

 
K 7. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
Predsednik izpostavi problematiko glede izvajanja pogrebov. Predlaga, da se ponovno pogovori z 
župnikom. 
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 21. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 2106. 
 

 

 
Zapisala: 
Irena Krstov, l.r. 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


