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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 20 (KS14) 
Podbočje, 24. 07. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

5. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 24. 07. 2019, 
ob 20.00 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. 
 
Predsednik krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne skupnosti, 
ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Luka Gramc, Franc Babič, Zdravko Urbanč, Jože Glogovšek, Olga Vintar, Nadja Lajkovič in Janez Barbič. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Anton Jurečič, Gregor Stopar, Saša Šavrič, Stanka Jurečič, in Martina 
Kranjc 
 
Odsotna: Alenka Sintič 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne in 3. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov predhodnih sej 
4. Izvedba krajevnega praznika 
5. Polletno poročilo o realizaciji proračuna KS 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Razno 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 4. redne  in 3. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Zapisnik 4. redne in zapisnik 3. korespondenčne seje sveta KS Podbočje se potrdita. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 

- opravili so se ogledi na terenu  
- dokumentacija za avtobusno postajališče v Velikem Mraševu je v pripravi (pridobljena soglasja 

lastnikov zemljišča) 
- za sanacijo plazov je potrebno pridobiti soglasja lastnikov (projekt del je potrjen) 
- razpis za asfaltiranje ceste Banovec - Gradišek do Brezovice odpade 
- asfaltirano je cca 200 m poti protu Vrbju 
- glede postavitve varnostnih ogledal, smerokazov in zaščitne ograje so postopki v teku  
- most na Brodu – glede obnove ni novih informacij 
- dobavljeni so bili 4 novi drogovi za zastave (potrebno jih je še postaviti) in zastave (nekateri svetniki 

so jih za svoje vasi po seji tudi odnesli) 
 

K 4. točki 

Izvedba krajevnega praznika 

Predsedujoči prisotne seznani, da je bila Osrednja prireditev kljub nestabilnemu vremenu dobro izpeljana. 
Prireditev se je izvedla v kulturni dvorani in nato tudi zunaj pred njo. Na prireditvi ob prazniku KS je igral 
ansambel Jerneja Kolarja, kulturni program je bil dobro izpeljan. Podeljeni so bili srebrniki novorojenčkom. 
Krajevno glasilo Krževski zvon je dobro sprejeto, oblikovano. 
Nekoliko višji je bil strošek Vinogradniškega društva (pogostitev - boni in glasba); realizacija krajevnega 
praznika je bila uspešna. 
 
Za v bodoče: 
 

- glede na spremenljivo vreme razmišljati o koriščenju kulturne dvorane za ta namen 
- podelitev srebrnikov izpeljati v začetnem delu prireditve  

 
K 5. točki 

Polletno poročilo o realizaciji proračuna KS 

Predsedujoči prisotne seznani z realizacijo proračuna 1-6.2019. Poslana je bila po pošti z gradivom za sejo. 
Realizacija je primerna glede na sklenjene pogodbe in glede na to, da se bo večina investicij opravila v 
poletnem in jesenskem času. Stroški krajevnega praznika zapadejo v drugo polletje.  
 
 
Potrebno je poskrbet za pripravo DIIP-a in popis del za makadamske odcepe.  

 Sredstva naj se porabijo za ureditev JP2 cest 
 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep in poročilo sta bila soglasno sprejeta. 
 
 

K 6. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 

6.a – Vloga za obžaganje lipe (Franc Miklavž)_ 
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Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Zahtevek za pristop k sanaciji je bil posredovan na Občino Krško, ki je 
lastnica zemljišča na katerem raste lipa. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali 
vsi prisotni.  
 
Drugih vlog ni bilo. 
 

K 7. točki 
 

Razno 
 
 
Zdravko Urbanč – romska problematika (tolpe romske populacije se kopa v reki Krki, ob tem pa uničujejo tujo 
lastnino – čolne in poljščine). Potrebno obvestiti pristojne o tej problematiki.  
 
Luka Gramc – pobuda, da se z delovno akcijo sanirajo tlakovci na trgu. Predlagano je, da zberejo ponudbe za 
potrebni material.  
 
Podani so bili predlogi za gramoz, in sicer: 

- 2 kamiona Godler Stanko (kontakt Olga Vintar) 
- 2 kamiona Kodrič Robi (041-449-693) 
- 2 kamiona Vodopivec – Mraševo (kontakt Zdravko Urbanč) 

 
 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 5. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2100. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob, 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
            Janez Barbič,  

       Predsednik sveta KS Podbočje 
 
 


