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Šifra: 900 - 12 / 2014 – 62 (KS14) 
Podbočje, 06. 10. 2017 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
25. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 03. 10. 2017  

s pričetkom ob 18.00 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, Gregor Stopar, Aleš Jeke, Olga Vintar, Jože Turk, Stanislav Kuntarič, 
Anton Jurečič in pri 3. točki Alenka Sintič. 

 
Predhodno odsotnost so napovedali: Martina Strgar in  Stanka Jurečič. 

 
Odsotni: Zdravko Urbanč in  Jože Glogovšek. 

 
K  1.  točki 

 
Potrditev dnevnega reda 

 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Sveta KS Podbočje  

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Osnutek Odloka o pokopališkem redu 
5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v občini Krško 

6. Obravnava vlog 

6./1. Pobuda za izdelavo OPPN za razvoj obstoječe dejavnosti v ureditveni enoti DOK 05, Dobrava ob 

Krki – območje VIIG – mnenje KS Podbočje 

6./2. Odmera ceste št 693381 in parcele št. 1711-22 k.o. Podbočje – zadeva Barbič 

6./3. Vloga za postavitev prometnega znaka na LC 191201 v kraju Dobrava ob Krki – zadeva Župevc 

6./4. spodbuda za povečanje aktivnega prebivalstva v vasi Podbočje – zadeva Černelič 

6./5. Očiščenje nanosa v potoku Sušica pod Zidanim mostom – zadeva Černelič 

6./6. Preverba vpisa lastnine zemljišča pod Kulturnim domom Podbočje – zadeva Černelič 



 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

7. Razno 

 

Predsedujoči predlaga, da se na dnevi red uvrstijo še dodatno prispele vloge in sicer: 

 

6./7. Ne urejanje bankin JP2 693531 Brod-V.Mraševo – zadeva Lajkovič 

6./8. Zaščitna ograja, zaraščenost zapuščenega zemljišča ob cesti – zadeva Gradečak 

6./9. Postavitev obcestnih ograj od Gradca do Jarka – zadeva Kranjc 

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

 
❖ Predlagan dnevni red se potrdi. 

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

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 24. redne seje Sveta KS Podbočje 

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

 
❖ Zapisnik 24. redne seje se potrdi. 

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

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K  3.  točki 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 

- Brezuspešno pogajanje za odkup ceste (od Štefanča  do državne ceste).  
Predsednik predlaga, da se na OU poda predlog o razlastitvi zemljišča za to pot 
 

 Predlog se potrdi 
 
 

Prisotnih 9 članov. 
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GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0   ;     NE GLASUJE:   1 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

- Poslana so bila vabila za prireditev Planina – Spomin in opomin. Obisk na prireditvi je bil 
nekoliko slabši. 

- Optika v Prušnji vasi,  
- J. Turk naj pošlje dopis za optiko na Planini na direkcijo za ceste kot vaščan. 
- Podpisan je sporazum o sofinanciranju gradnje nadomestnega mostu čez potok Sušica 
- Odstop zadeve  za odmero ceste št 693381 in parcele št. 1711-22 k.o. Podbočje –Barbič v 

pristojno reševanje na občino 
- Odstop zadeve za preverbo vpisa lastnine zemljišča pod Kulturnim domom Podbočje –

Černelič v pristojno reševanje na občino 
 

 
 

K 4. točki 

 
Osnutek Odloka o pokopališkem redu 

 
Predsedujoči prisotne seznani, da je bil na Občinskem svetu obravnavan osnutek  Odloka o 
pokopališkem redu. Upravljanje pokopališča naj bi prešlo v upravljanje koncesionarju. 
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa 
 

 Na naslednjo sejo se povabi OU da poda podrobnejšo razlago osnutka in da 
se dogovorimo o nadaljnjih korakih glede upravljanja 

 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0      
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 5. točki 

 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

občini Krško 
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Predsedujoči prisotne seznani, da je bil na Občinskem svetu obravnavan osnutek  Odloka o  
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško. Prisotne sezani 
katere ceste so kategorizirane.  
 
 
 
Po seznanitvi predsedujoči odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Predsedujoči naredi poizvedbo, zakaj ni  cesta med državno cesto št. 1206 in 
JP 693531 v Velikem Mraševu (do hišnih št. 1, 12, 13, 14, in 15) v celoti 
kategorizirana, pri ga. Romani Pečnik 

 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   9     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

 
K 6. Točki 

 
Obravnava vlog 

 
6./1. Pobuda za izdelavo OPPN za razvoj obstoječe dejavnosti v ureditveni enoti DOK 05, 
Dobrava ob Krki – območje VIIG – mnenje KS Podbočje 
Predsedujoči prisotnim poda informacije o prispeli vlogi in odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi 
prisotni in sprejeli naslednje mnenje: 
 

 Svet KS se strinja z razvojem dejavnosti podjetja VIIG na obstoječi lokaciji 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   9     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
6./2. Odmera ceste št 693381 in parcele št. 1711-22 k.o. Podbočje – zadeva Barbič 

Predsedujoči prisotnim poda informacije o prispeli vlogi. Vlogo smo odstopili v pristojno reševanje 
na občino in tudi pridobili odgovor  s strani občine ter ga posredovali g. Barbiču. 
 
6./3. Vloga za postavitev prometnega znaka na LC 191201 v kraju Dobrava ob Krki – zadeva 
Župevc 
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Predsedujoči prisotnim poda informacije o prispeli vlogi in odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi 
prisotni. Predlagan je sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Potrebno se je pogovoriti znotraj vasi in opozoriti posameznike. Za postavitev 
prometnega znaka je potrebno zbrat podpise. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   9     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
6./4. spodbuda za povečanje aktivnega prebivalstva v vasi Podbočje – zadeva Černelič 

Predsedujoči prisotne seznani s prejeto vlogo in odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
Po razpravi so sklenili, da je potrebno pripraviti  in poslati dopis kaj vse se dogaja v Krajevni skupnosti 
glede tega. 
 
 
6./5. Očiščenje nanosa v potoku Sušica pod Zidanim mostom – zadeva Černelič 

Predsedujoči prisotne seznani s prejeto vlogo in pove, da je o tem že obvestil CGP, ki bo zadevo 
preveril. 
 
6./6. Preverba vpisa lastnine zemljišča pod Kulturnim domom Podbočje – zadeva Černelič 

Predsedujoči prisotnim poda informacije o prispeli vlogi. Vlogo smo odstopili v pristojno reševanje 
na občino in tudi pridobili odgovor  s strani občine. Odgovor s strani občine je bil posredovan g. 
Černeliču. 
 
6./7. Ne urejanje bankin JP2 693531 Brod-V.Mraševo – zadeva Lajkovič 
Predsedujoči prisotnim poda informacije o prispeli vlogi. Bankine bo uredil Kralj v sklopu podpisane 
pogodbe o vzdrževanju JP2. 
 
 
6./8. Zaščitna ograja, zaraščenost zapuščenega zemljišča ob cesti – zadeva Gradečak 

Predsedujoči prisotne seznani s prejeto vlogo in odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
Po razpravi so sklenili, da je potrebno vlogo posredovati občini in Kostaku kot vzdrževalcu občinskih 
cest. Glede reševanja problema zaraščenosti zapuščenega zemljišča, ki je v privatni lasti pa 
Krajevna skupnost nima nobene pristojnosti. 
 
6./9. Postavitev obcestnih ograj od Gradca do Jarka – zadeva Kranjc 

Predsedujoči prisotne seznani s prejeto vlogo in odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
Po razpravi so sklenili, da je potrebno vlogo posredovati občini. 

 
 

K 7. točki 
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Razno 

 

 
Jože Turk: potrebno je narediti muldo pri Krajnc Gregorju, Brezovica 2a, saj mu voda teče v dvorišče. 
Poslati dopis Kostaku, da opravijo ogled in podajo predlog rešitve. 
 
 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 25. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 

 

 
Seja je bila zaključena ob 2010. 
 

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

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


