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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 7 (KS14) 
Podbočje, 12. 02. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 12. 02. 2019,  
ob 17.00 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 12 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Gregor Stopar, Zdravko Urbanč, Nadja Lajkovič, Martina Kranjc, Saša Šavrič, Luka Gramc, Franc 
Babič, Jože Glogovšek, Stanka Jurečič, Olga Vintar, Alenka Sintič, Janez Barbič in pri 10. točki 
Anton Jurečič. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: / 
 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev dnevnega reda 
 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 34. redne  in 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov predhodnih sej 
4. Predstavitev ravnatelja OŠ Podbočje 
5. Obravnava predlogov za komunalno ureditev  vasi: Veliko Mraševo, Malo Mraševo in Kalce - 

Naklo 
6. Potrditev predloga proračuna za leto 2019 
 6.a Potrditev zaključnega računa Krajevne skupnosti Podbočje za leto 2018 
7. Imenovanje komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Podbočje 
8. Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev 
9. Program delovanja Krajevne skupnosti Podbočje v tem mandatu 
10. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
11. Razno 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 34. redne  in 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje 

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

 Zapisnika 34. redne in 1. (konstitutivne) seje sveta KS Podbočje se potrdita. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 

- zimska služba 
- projekt plaz Brezovica – izbor 
- pločniki Podbočje-Križaj 
- vaški sestanki Veliko Mraševo, Malo Mraševo in Kalce-Naklo 

 
 

K 4. točki 
 
 

Predstavitev ravnatelja OŠ Podbočje 
 
 
 

g. Andrej Lenarčič – ravnatelj OŠ Podbočje se predstavi. Pove nekaj besed o sebi in poudari, da želi 
sodelovati z lokalno skupnostjo. Je pa tudi povedal, da je pozitivno presenečen nad učenci 
(pozdravljajo). 
 

K 5. točki 
 
 

Obravnava predlogov za komunalno ureditev v vasi: Veliko Mraševo, Malo Mraševo in 
Kalce-Naklo 

 
 
Nadja Lajkovič poda predloge za Veliko Mraševo: 
 

 Avtobusna postaja; smer Cerklje ob Krki - Križaj (mišljeno parcelna št. 2056/3) in smer Križaj 
- Cerklje ob Krki  (parcelna številka 2044/4) 

 Odvodnjavanje na glavni cesti proti uvozu v vas Veliko Mraševo 

 Legalizacija igrišča in celotno infrastrukturo 

 Na parcelni številki 2191/1, 2321/1 avtobusna postaja (otroci) 

 Legalizacij poti 2042/39 v JP 2 

 Nov most (glavni) preko Jelšanski potok (pri kmetiji Jurečič) 

 Legalizacija poljske ceste v JP 2 z izvozom na državno cesto (legalizacija in ureditev z 
projektno dokumentacijo) 
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 Ureditev Jelšanskega potoka (dogovor z lastniki) 

 Ureditev ceste in pločnika (vhod v Veliko Mraševo iz smeri Križaj – Cerklje ob Krki) 

 Javna razsvetljava – optimalna razdalja 

 Gasilska infrastruktura 
 
Jože Glogovšek poda predloge za Kalce-Naklo: 
 

 Gasilska infrastruktura 

 Prestavitev črpališča št.3 

 Nov most (oz. sanacija le-tega) 

 Javna razsvetljava (optimalna razdalja) 

 Povezava med deloma vasi Kalce-Naklo 

 Legalizacija igrišča 

 Razsvetljava na igrišču 

 Asfaltni dostop do igrišča 

 Objekt ob igrišču 
 
Stanka Jurečič poda predlog za Malo Mraševo: 
 

 Prečrpališče se prestavi na drugo lokacijo (ni primerno, ker je poleg stavbe v kateri so 
dejavnosti) 

 Komunalna ureditev vasi Malo Mraševo od Križaja do h.št. Malo Mraševo 1 (proti 
Kostanjevici) 

 Komunalna ureditev se podaljša od gasilskega doma Malo Mraševo do križišča (do ceste 
Urbančev pot) 

 
Po predstavitvi predlogov predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Predlogi in pobude se posredujejo OU za pripravo projektne dokumentacije za 
komunalno ureditev vasi Veliko Mraševo, Malo Mraševo in Kalce-Naklo  

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

K 6. točki 
 
 

Potrditev predloga proračuna za leto 2019  
 
 

 
Člani sveta so z vabilom na sejo prejeli tudi gradivo Proračun 2019, ki ga je KS morala pripraviti po 
navodilu občine Krško. 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  za leto 2019 se potrdi. 
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Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 6/a. točki 
 

Potrditev zaključnega računa Krajevne skupnosti Podbočje za leto 2018 
 
Predsedujoči na podlagi posredovanega gradiva, svetnikom predstavi realizacijo finančnega načrta 
za 2018 (Zaključni račun za leto 2018) in predlaga sprejem naslednjega sklep: 
 

 Svet Krajevne skupnosti Podbočje potrdi zaključni račun krajevne skupnosti za 
leto 2018. 

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

K 7. točki 
 
 

Imenovanje komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Podbočje 
 
Predsedujoči članom sveta uvodoma predlaga, da se imenuje tri-članska komisija za namen vodenja 
razpisa in komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Podbočje v mandatnem obdobju 2018-
2022. Prisotne pozove, da podajo svoja mnenja in predloge glede sestave komisije. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sveta so bili za člane komisije predlagani Luka Gramc, 
Sašo Šavrič in Martina Kranjc. Ker nadaljnje razprave ni bilo, predsedujoča predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 V komisijo za vodenje postopka razpisa in podelitev priznanj Krajevne skupnosti 
Podbočje se za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo: 

 
- Luka Gramc – predsednik 
- Sašo Šavrič – član I 
- Martina Kranjc – članica II 

 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 8. točki 
 
 

Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev 
 
Predsedujoči članom sveta uvodoma predlaga, da se imenuje tri-članska komisija za mandatno 
obdobje 2018-2022, prisotne pa pozove, da podajo svoja mnenja in predloge. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sveta so bila za člane komisije predlagani Stanka Jurečič, 
Nadja Lajkovič in Irena Krstov. Ker nadaljnje razprave ni bilo, predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 V komisijo za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje  društev za 
mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo: 

 
- Stanka Jurečič – predsednica  
- Nadja Lajkovič – članica I 
- Irena Krstov – članica II 

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

 
K 9. točki 

 
Program delovanja Krajevne skupnosti Podbočje v tem mandatu 

 
 
Predsedujoči pozove svetnike, da predlagajo program  delovanja krajevne skupnost. 
 
Saša Šavrič – kanalizacija v Šutni 
 
Franc Babič – ogledalo pri Pangerčiču – Selo 
 
Olga Vintar –sanacija vodovoda (zamenjava cevi) in javna razsvetljava – Krč, ureditev dovoza pri 
Kodrič Robertu 
 
Dogovorijo se, da svetniki pošljejo pobude naknadno po e-pošti. 
 
 

 
K 10. točki 

 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
10a – KD Podbočje – ureditev (prenova) razsvetljave v dvorani   
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
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 Na podlagi projektne dokumentacije in predračuna ter posvetom na Občini Krško 
glede zakonsko pogojene možnosti, se bomo odločili o soudeležbi pri sofinanciranju 
 

 
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   13      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
10b – Judita Hvala – zapisnik iz leta 1996 
 
Predsedujoči predstavi prejeto vlogo. Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
sklepa:  
 

 V arhivu KS Podbočje bomo preverili, če obstoji zapisnik in ga poslali. 
 
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   13      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 11. točki 
 
 

Razno 
 
 
Franc Babič  

- ogledalo Žabjek (pri Pangerčiču) 
 
Janez Barbič  

- ogledalo Brezje (pri Kodrič Jožetu) 
- označitev naselja Selo (Križaj – Podbočje in obratno) 

 
Martina Kranjc  

- ogledalo Šutna (pri Petanu) 
 
Olga Vintar  

- ogledalo Ribogojnica Hribar 
 
Luka Gramc  

- ogledalo pri Bar Jeruzalem 
 
Martina Kranjc 

- zaščitna ograja Jarek-Brezovica-Gradec 
- optika Brezovica (sestanek organizira predsednik) 
- smerokaz Brezovica (na razcepu Gradišček pri kozolcu) 
- ogledalo pri Golobič Marjanu h.št. Brezovica 4 

 
Jože Glogovšek 

- dopis na farmo Ihan za ureditev javne poti Kalce-Naklo – farma Ihan (cesto v prvotno stanje 
po uporabi) 
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Gregor Stopar 

- zahtevek za obsek vej pri izvozu iz naselja Brod na most (vprašljiva preglednost) 
 
Zdravko Urbanč 

- označitev avtobusne postaje v Velikem Mraševu 
- pesek za pot proti Globenem 60m3 

 
Stanka Jurečič 

- prometni znak križišče s prednostno cesto na koncu ceste zeleni pot Malo Mraševo 
 
 
Olga Vintar 

- pobuda iz 34. seje  
 

Predlaga se sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS se strinja, da se po sklenjenem dogovoru z vaško skupnostjo Dobrava ob Krki 
o sofinanciranju za izgradnjo proti prašne zaščite pristopi k izvedbi 

 
  
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   13      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
 

 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 2. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 1900. 
 
 
Zapisala: 
Stanka Jurečič  
       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 
 


