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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 45 (KS14) 
Podbočje, 12. 10. 2016 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

17. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 11. 10. 2016  
s pričetkom ob 17.00 uri, v bivaku LD Podbočje, Planina v Podbočju. 

 
 
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 12 članov sveta 
krajevne skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jožica Barbič, Aleš Jeke, Zdravko Urbanč, Stanka Jurečič, Gregor Stopar, Jože 
Glogovšek, Jože Turk, Alenka Sintič, Anton Jurečič, Stanislav Kuntarič, Olga Vintar. 
 
 
Odsotni: Martina Strgar. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročilo o delu v občinskem svetu  

5. Potrditev osnutka proračuna 2017 – 2018  

6. OPPN kamnolom Premagovce 

7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

8. Pobude in predlogi 

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

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

K  2.  točki 
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Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta KS Podbočje 

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

 Zapisnik 16. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
3a – Navoz gramoza na poti nad planino (do bivaka LD Podbočje). 
 
3b – Poslani so bili opomini neplačnikom 

3c – Postavljeni so bili koši na igrišču v Kalce - Naklu 

3č – Gradnja optike v naselju Slivje miruje, v četrtek pridejo izvajalci in bodo nadaljevali z 
zemeljskimi deli. 

3d  - Navoz gramoza na Dobravi ob Krki 

 
 

K 4. točki 
 

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

- izbor direktorice Kulturnega doma Krško,  
- pobude glede postaje pri šoli,  
- most na Brodu – umestitev v prostor, 
- koliko je bil realiziran proračun do seje, 
- rondo v Velikem Podlogu – izvedba naj bi se pričela v jeseni. 

 
 Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo. 

 
K 5. točki 

 
Potrditev osnutka proračuna 2017 – 2018 

 
Predsedujoči prisotne seznani da je osnutek proračuna za leti 2017 – 2018, ki so ga svetniki prejeli 
na seji zmanjšan za 200,00€. 
 
Po obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. Pripomb na 
pripravljen osnutek ni bilo. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
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- Osnutek proračuna 2017 – 2018 se potrdi. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 6. točki 

 
OPPN kamnolom Premagovce 

 
 

Predsedujoči prisotnim poda informacije  da je bila vsebina smernic št. 3505-7/2016-3 (KS14) z 
dne 10.5.2016 upoštevana  v 34.členu Odloka o OPPN, glede odškodnine pa je dosežen dogovor  
direktno s CPG (gospod Gole). Poslano je bilo pozitivno mnenje na predlog OPNN. Po predstavitvi 
je odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po zaključku razprave je predsedujoči 
predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Poslano je pozitivno mnenje na predlog OPNN. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 7. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 

 
 
A. Olga Vintar poda informacije glede poteka del v zvezi čiščenja grabna na Dobravi 
 
Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po 
zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Poravna se račun za izkop kanala, predhodno se izstavi naročilnica (Franc Avguštin) 
. 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
B. Vaška skupnost Kalce – Naklo – prošnja za gramoz za navoz poljskih poti 
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Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto pobudo. Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v 
kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Dobava 60m3 gramoza se odobri. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
C. Ureditev grabna za odvodnjavanje – Branka Hočevar 
 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto pobudo. Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v 
kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Potrebno bi bilo dobaviti cevi fi 60-6m za prehode, ostale 
dele kanala, bi bilo potrebno očistiti. Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Pridobi naj se soglasja krajanov na mejnih zemljiščih kanalov in naj se pristopi k 
izvedbi del (organizirajo sami krajani ). 

 Odobri se potrebno število cevi za prehode preko kanalov 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
D. Čiščenje Jelšanskega potoka – Urbanč Martina 
 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto pobudo. Pojasnil je, da je bil poslan dopis na ARSO Novo 
mesto, v katerem jih pozivamo k čiščenju Jelšanskega potoka na odseku skozi Veliko Mraševo. 
 
Odločanja ni bilo. 
 
E. Pomoč pri ureditvi odra pri igrišču v Velikem Mraševu - ŠRD Veliko Mraševo 
 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto pobudo. Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v 
kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. (Poiskati možno rešitev saj nimajo računov katere bi bilo 
možno poravnati -dogovor do naslednje seje) 
 
Ogledalo na Brodu – odgovor Direkcije RS za infrastrukturo 
 
Predsedujoči prisotnim predstavi prejet odgovor in pove, da je bil odgovor poslan tudi na Občino. 
 

 
F. Postavitev ogledala Malo Mraševo-Jalovec   
 
Na Občino se pošlje dopis za postavitev ogledala pri hiši družine Jalovec v Malem Mraševu. 
Kontaktna oseba Stanka Jurečič. 
 
G. Predlog za odpis terjatve zoper dolžnika Ajster Ladislava 
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Predsedujoči prisotnim  poda predlog odpisa dolga v višini 1,69€ in k predlogu poda obrazložitev. 
Predsedujoči je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki, ki so 
ugotovili, da bi bili stroški izvršbe neprimerno višji od terjatve. Po zaključku razprave je 
predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS Podbočje potrdi predlog sklepa o odpisu plačila dolga zoper Ajster 
Ladislav,Dol 15, 8312 Podbočje v višini 1,69 EUR.                     

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

H. Obveznosti do vaščanov Brezovice 
 
Predsedujoči prisotnim poda informacijo, da je še vedno odprta obveznost v višini 582,68€ do 
vaščanov Brezovice, da je o tem seznanjen tudi njihov predstavnik. Do konec leta je potrebno to 
obveznost zapret. 
 

 
K 8. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
10a – Kuntarič Stanislav poda informacije glede poteka del v zvezi z gradnjo optike v naselju 
Slivje. Podal je pobudo za postavitev hidranta v vasi Slivje. 
 
10b – Jurečič Tone poda pobudo za postavitev prometne signalizacije v križišču nova cesta-
Šutna-Jarek (pri mostu za Gradišček). Pobuda se pošlje na Občino Krško. 
 
10c – Glogovšek Jože poda pobudo za čiščenje kanala Kalce Naklo ob državni cesti- (pri Cunk 
Janezu) obvestiti CGP –dopis. 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 17. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1800. 
 
 
Zapisala: 
Irena Krstov, l.r. 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


