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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 6 (KS14) 
Podbočje, 19. 12. 2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 17. 12. 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 9 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jožica Barbič, Zdravko Urbanč, Jože Glogovšek, Jože Turk, Anton Jurečič, Stanislav 
Kuntarič, Olga Vintar, Martina Strgar, Aleš Jeke – v 2. točki dnevnega reda, Alenka Sintič – v 3. 
točki dnevnega reda. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Stanka Jurečič, Gregor Stopar. 
Ostali prisotni: Tadej Radkovič. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov prehodnih sej 
4. Proračun Občine Krško 2015 - 2016 
5. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
6. Razno 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS Podbočje 

 
V zapisnik 2. redne seje se doda prisotnost Martine Strgar in popravi besedilo v 4/a. točki: ANTON 
JUREČIČ – član. 
 
Ostalih popravkov ali pripomb ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 2. redne seje z navedenima popravkoma se potrdi. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
3a – Vročeni so bili sklepi glede sejnin, vročen proračun 2015-2016, poslani sklepi o imenovanju  
        popisne komisije 2014. 
3b – Poslani so bili dopisi na ARSO, za sanacije JR, sanacijo ceste Trebelnik. 
3c – Izvedeno je bilo naročilo gramoza. 
3č – Objavljena so bila stališča do pripomb na OPN. 
3d – Krajani Žabjeka so zbrali podpise za izgradnjo optičnega omrežja. 
3e – Dogovorjeno je, da se izvede sestanek s Kostakom glede sanacije ceste Trebelnik. 
3f – Dogovorjen ogled na terenu z ARSO, ki bo potekal 18.12.2014. Ob tem Jeke opozori še na to,  
       da Jelšanski potok ni v celoti vrisan, ter da bo potrebno zagotoviti, da bodo ljudje za namen   
       vodotoka odstopili zemljo po kateri le-ta teče. 
3g – Realizirana je sanacija odvodnjavanja v Podbočju. 
3h – Za vas Gradnje je bila plačana novoletna okrasitev. 
3i – Svet se obvesti, da bo potrebno na javno kanalizacijo priključiti tudi objekt Kulturnega doma. 
 
 

K 4. točki 
 

Proračun Občine Krško 2015 – 2016  
 
 
Občinska svetnika g. Tadej Radkovič in Janez Barbič v grobem predstavita osnutek občinskega 
proračuna 2015 – 2016. Nanj je do konca leta možno podati pripombe tudi s strani KS. V osnutku 
proračuna je zajeta izgradnja MV Podbočje in ceste Jarek-Brezovica.  
 
Pri temi je govora tudi o rondoju na republiški cesti v Velikem Podlogu, katerega realizacijo v celoti 
podpre tudi svet KS Podbočje.  
 
V nadaljevanju je bilo v razpravi s strani svetnic in svetnikov podanih še nekaj pobud za proračun. 
Predsedujoči po zaključku razprave predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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 Na Občino Krško se pošlje še pobudo/predlog, da se v proračun 2015-2016 uvrsti: 

 
- Izgradnja pločnika v Podbočju (Stara šola – pokopališče) 
- Izgradnja pločnika Brod – Križaj 
- Izdelava projektov kanalizacije za levi breg Krke 
- Hidravlične izboljšave za Veliko Mraševo 
- Izvedba javne razsvetljave Slivje - Žabjek 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 5. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
5a – Vloga za pomoč družini Hočevar    
 
O vlogi se ni odločalo, saj Krajevna skupnost nima nobene pravne podlage, da bi pomoč družini ali 
župniji, ki je podala vlogo lahko nakazala.  
 
 
5b – Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra parc. št. 2182/1 k.o. Planina 
 
V zadevi izdaje soglasja na delu zgoraj navedene nepremičnine predsedujoči predlaga, da se pred 
izdajo soglasja preveri zadevo tudi na terenu. V kolikor za izdajo soglasja ne bo zadržkov se bi le 
to izdalo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa:  
 

 Soglasje za ukinitev in odtujitev dela nepremičnine parc. št. 2182/1 k.o. Planina se 
izda po preveritvi stanja na terenu. V kolikor bo le-to pokazalo, da za izdajo soglasja 
ni zadržkov, se soglasje izda. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 6. točki 

 
Razno 

 

 Predsedujoči prisotne obvesti, da je bil danes, 17.12.2014 opravljen sestanek s projektantom 
za MV. Za zunanje stavbno pohištvo je prinesel na vpogled vzorce lesa in barve o čemer naj se 
svet KS dogovori. V razpravi so sodelovali vsi prisotni, ki so bili enotni, da naj bo stavbno 
pohištvo iz lesa macesna in sicer barvano. Tip barve: BI1012, BT1001. 
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 Jože Turk vprašuje, kdaj na bi bili postavljeni plakatni panoji. Kot pove Barbič, se bodo le-ti 
naročili. 

 

 Predsedujoči prisotne obvesti še glede izvajanja zimske službe 2015/2016. Deloma se bodo 
dela izvajala preko podjemnikov, deloma pa preko podjetja, ki bo podalo najugodnejšo 
ponudbo.  

 

 Predsedujoči predlaga, da se za plazove na občinskih cestah v Brlogu in Brezovici pošlje 
dopise na Kostak in Občino. 

 

 Martina Strgar vprašuje še kako je s sanacijo pločnika v Podbočju. Predsedujoči pove, da se 
bo z g. Miklavž Andrejem glede tega pogovoril osebno.  

 
V predmetni zadevi je izpostavljeno tudi dejstvo, da se občinske poti po oranju ne očistijo in so 
polne zemlje. Glede predmetne zadeve se predlaga, da se po celotni KS pošlje dopis v katerem se 
krajane na problematiko opozori.  
 

 Alenka Sintič opozori še na zaraščeno parcelo vasi Dobrava, ki je v lasti Kuhar Marije, 
solastnik pa naj bi bila občina. Potrebno je zagotoviti, da se parcela očisti. 

 
 
Ker nadaljevanja razprave ni bilo je predsedujoči zaključil 3. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 1850. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 

 


