Šifra: 900 - 12 / 2014 – 73 (KS14)
Podbočje, 28. 03. 2018

Z A P I S N I K
29. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je potekala dne, 28. 3. 2018
s pričetkom ob 15.30 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 7 članov sveta krajevne
skupnosti, ter da je svet sklepčen.
Seje so se udeležili:
Janez Barbič, Aleš Jeke, Gregor Stopar, Olga Vintar, Martina Strgar, Alenka Sintič, Zdravko Urbanč
in pri 5.točki Anton Jurečič
Predhodno so odsotnost napovedali: Jože Glogovšek, Stanka Jurečič, Stanislav Kuntarič, Jože
Turk in Jožica Barbič .
Seja je bila sklicana na pobudo župana ob 15:30
Predstavniki OU so se seje udeležili ob 16:30 in sicer: Melita Čopar, Janja Špiler in Matjaž Pirc

K 1. točki
Potrditev dnevnega reda

S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Pogovor s predstavniki občinske uprave
Potrditev zapisnika 28. redne seje in 4. korespondenčne seje Sveta KS Podbočje
Realizacija sklepov predhodnih sej
Krajevni praznik
Čistilna akcija
Program dogodkov v letu 2018
OPPN Goričar
Obravnava prejetih vlog in prošenj
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10. Pobude in predlogi
Predstavniki OU so predhodno napovedali udeležbo na seji ob 16:30,
predlagal, da se spremeni vrstni red dnevnega reda in sicer:

zato je predsedujoči

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 28. redne seje in 4. korespondenčne seje Sveta KS Podbočje
3. Realizacija sklepov predhodnih sej
4. Krajevni praznik
5. Čistilna akcija
6. Program dogodkov v letu 2018
7. OPPN Goričar
8. Obravnava prejetih vlog in prošenj
9. Pogovor s predstavniki občinske uprave
10. Pobude in predlogi

Na spremembo dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega
sklepa:
2

❖ Predlagan dnevni red se potrdi.
Prisotnih 7 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 7
;

PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki
Potrditev zapisnika 28. redne seje in 4. korespondenčne seje Sveta KS Podbočje
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa:
❖ Zapisnika 28. redne seje in 4. korespondenčne seje se potrdita.
Prisotnih 7 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 7
;

PROTI:

0
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Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki
Realizacija sklepov predhodnih sej









Postavljena AP pri OŠ
Zimska služba
Projektna dokumentacija za kanalizacijo Kalce Naklo- Malo Mraševo
Cesta proti Vrtači – mulde cca 300 m
Dopis na občino za odobritev vodovodnega hidranta v vasi Gradec nad Podbočjem
Odstop vloge v reševanje na občino – Parkiranje pred blokom Podbočje 81 (Čelič)
Dopis na Kostak za pregled ceste LC 191231 in ugotovitev ustreznosti odmika žive meje od
vozne površine
Na Planini se dogovarjajo za odkup zemljišča pri koči

K 4. točki
Krajevni praznik

Predsedujoči prisotnim poda informacije, da je bil sklican 22.3.2018 koordinacijski sestanek društev.
Žal je bila udeležba slaba.
Predsedujoči prisotne seznani, da bo Osrednja prireditev v soboto, 23. 6. 2018 . Potrebno se je
dogovoriti za ansambel (predlog je, da se dogovorijo z domačim ansamblom – Folk&Špas).

Sodelavka za KS prisotne seznani, da je potrebno objaviti poziv za podajo predlogov za prejemnike
priznanj, poziv za prijavo novorojenčkov 2017 za podelitev srebrnika ter poziv za oddajo prispevkov
za krajevno glasilo Krževski zvon.

Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjih sklepov, ki so bili podani na
glasovanje v paketu:
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 Pošlje se poziv za podajo predlogov za prejemnike priznanj in poziv za prijavo
novorojenčkov 2017 za podelitev srebrnika, ter poziv za oddajo prispevkov za
krajevno glasilo Krževski zvon.
 Prispevki za Krževski zvon se zbirajo do 4. 5. 2018

Prisotnih 7 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 7 ;

PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki
Čistilna akcija
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so
sodelovali vsi prisotni svetniki.
Po koncu razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa:
 Pomladansko čiščenje se izvede 14.4.2018. Datum se objavi v letaku in na spletni
strani KS Podbočje
Prisotnih 8 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ;

PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki
Program dogodkov v letu 2018
Društva so pozvana, da dostavijo programe prireditev.
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K 7. točki
OPPN Goričar
Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi odprl razpravo v kateri so
sodelovali vsi prisotni svetniki.
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa:
 Svet KS Podbočje soglaša s pripravo OPPN za območje kmetijsko proizvodnega
kompleksa Ribogojstvo Goričar – SVL 07
Prisotnih 8 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ;

PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Pobude članov TD Podbočje Predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo in je po predstavitvi
odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki.
- Opozorilo lastnikom psov je izdalo že samo TD Podbočje, zato smatrajo, da ni potrebe, da to stori
še krajevna skupnost.
- Za premestitev zabojnikov na drugo lokacijo – potrebno sklenit dogovor z župnikom
Kategorizacija ceste 693401 (Vinter Bojan) Predsedujoči predstavi vlogo, ki je prispela s strani
občine. Kategorizacija navedene ceste je bila s strani KS zavrnjena.

K 9. točki
Pogovor s predstavniki občinske uprave
Predsedujoči pozdravi predstavnike OU, ki so udeležili seje in preda besedo direktorici OU Krško
ga. Meliti Čopar.
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Direktorica uvodoma pozdravi vse prisotne. V je podrobneje seznanila prisotne o večjih projektih, ki
so bili zaključeni v preteklih letih in kaj je predvideno v KS Podbočje v naslednjih letih:

-

-

-

Pripravljen je rebalans za leto 2018
Šola – z I. izvajalcem je prekinjena pogodba, II. Faza se nadaljuje med počitnicami, dela naj
bi bila zaključena konec leta
Delno izvedena dela na cesti Šutna – Trebelnik (kompleksnješa dela so ostala)
Sanacija plazov na Bočju in v Brezovici (opomba s strani predsedujočega – pojavil se je nov
plaz, ki ga je potrebno nujno sanirati, saj je prevoznega samo pol cestišča po katerem vozi
tudi šolski kombi)
Predlog za asfaltacijo preostalega dela cestišča na odseku Hrastek – Brlog JP 693381
Sanacija asfalta do vasi Premagovce JP 693431
Čiščenje jarkov in bregov – delno izvedeno ostalo v dogovarjanju
Prušnja vas asfaltacija proti meji HR – letos
Asfaltacija ceste Gradišček – Škorec – Brezovica JP 693401, 693391
Izgradnja pločnika Podbočje - križaj (ob državni cesti) in pločnik Veliko Mraševo (prav tako
ob državni cesti) – je v začetku priprav. Potrebno je stopit v kontakt z lastniki. Predsedujoči
opozori, da je potrebno stopit v kontakt z lastniki, problem so oznake križišč, optika, oznaka
za naselje »Selo«, JR in zemljiško knjižne ureditve. Pločnik Veliko Mraševo (ob državni cesti)
je izven projekta in ni avtobusne postaje. Optiko in JR je potrebno upoštevat pri izdelavi
projektne dokumentacije
Postavitev AP pri osnovni šoli Podbočje (z obeh srani ceste)
Stavbo KS priključiti na javni kanal – še vedno povezano na staro (meteorno) kanalizacijo
Projektu kanalizacija Mraševo, Kalce-Naklo je potrebno dodati še Brod saj bo tu tudi čistilna
naprava

K 10. točki
Pobude predstavnikov KS Podbočje:

-

Sprememba OPPN, da možno pristopit k legalizaciji objekta (igrišča)
Most na Brodu -> je že izbris iz registra kulturne dediščine
Obnova odra v dvorani
Čistilna naprav Dobrava in Šutna (ne dobimo soglasja lastnika)
Dana pobud za razlastitev – cesta v Podbočju – nova ulica
Izpraznila se bo stara šola. Predlog: spodnji del naj se nameni društvom, gornja etaža pa naj
se nameni za stanovanja ali za starostnike. Potrebna je zamenjava strehe
Potrebno izvest študijo »Stoletne vode v Podbočju«, ki bi bila podlaga za OPPN
Pogodba o upravljanju z zemljiščem v Šutni
V. Mraševo – vse zaledne vode so speljane v Jelšanski potok. Ni urejeno znotraj vasi zato
poplavlja. Potrebno je uredit križišče na državno cesto in cesto kategorizirat
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 29. redno sejo sveta krajevne skupnosti
Podbočje.
Seja je bila zaključena ob 1720.
Zapisala:
Irena Krstov,
Strokovna sodelavka VII/1 za KS
Predsedujoči svetu KS Podbočje,
Janez Barbič,
Predsednik sveta KS Podbočje

7

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

