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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 23 (KS14) 
Podbočje, 22. 7. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

9. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 21. 7. 2015,  
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. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jože Glogovšek, Martina Strgar, Aleš Jeke, Anton Jurečič, Jože Turk, Gregor 
Stopar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: 
Stanka Jurečič, Olga Vintar, Alenka Sintič. 
 
Ostali odsotni: Zdravko Urbanč, Stanislav Kuntarič, Jožica Barbič. 
 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov predhodnih sej 

4. Poročilo glede krajevnega praznika 2015 

5. Javno naročilo – razširitev pokopališča Podbočje 

6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

7. Pobude in predlogi 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta KS Podbočje 

 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 8. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
 
3a – Poslane so bile pripombe na Odlok o kategorizaciji cest v Občini Krško. 

3b – Poslan je bil dopis v zvezi z živo mejo na LC 191231. 

3c – V teku je zbiranje ponudb za II. fazo zunanje ureditev Spominskega parka Podbočje. 

3č – Pripravljeni so računi, dopisi in donacijske pogodbe, ki bodo priložene računom za grobnine    
za leto 2015. 

3d – Pripravljeno je bilo poročilo o polletni realizaciji proračuna. 

3e – Krka d.d. je za namen Spominskega parka Podbočje donirala 1.500,00 €. 

3f – Izveden je bil sestanek pri županu, in sicer glede obnove odra v KD Podbočje. 

3g – S strani Občine Krško smo v vednost prejeli odgovor DRSI-ja glede postavitve ogledala pri 
Hribarju v Podbočju. 

3h – Predsedujoči pove, da je na sestanku pri županu izpostavil tudi zadevo glede odškodnine za 
slabo urejeno cest Žabjek-Slivje. 

3i – Navožena in gredirana je bila cesta Veliko Mraševo – Brod. 

3j – Urejene so bile mulde na cesti Šutenski Vrh – Hrastek, v naselju Brlog poteka sanacija plazu. 
V Dolu je bil prav tako saniran udor ceste. 

3k – Jože Turk pove, da je pridobil ponudbe za izdelavo kozolčka za vas Planina. 

3l – Uspešno je bil realiziran praznik KS. 
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K 4. točki 

 
Poročilo glede krajevnega praznika 2015 

 
Predsedujoči uvodoma poda predstavitev poteka krajevnega praznika in poda obrazložitev glede 
dogodkov na slavnostni seji. V nadaljevanju je v zadevi potekala razprava o obrazložitvi pri 
podelitvi priznanja Mladi up. Glede tega so se prisotni strinjali, da je potrebno biti v prihodnosti pri 
obrazložitvah priznanj bolj previden, saj je letos do zapleta prišlo brez kakršnekoli potrebe, saj o 
podelitvi tega priznanj odloča OŠ Podbočje. 
 
V nadaljevanju je sodelavec za krajevno skupnosti predstavil še finančno konstrukcijo stroškov ob 
prazniku, ki je sledeča: 
 

Izvajalec in storitev EUR 

BIRO CENTER – pisarniški material  127,87  

GRAVOPRINT – gravirane ploščice 15,86 

ZAVOD NEVIODUNUM – objava v Posavskem obzorniku 263,03 

CVETLIČARNA DARJA – aranžiranje dvorane, srebrnikov, 
Krževskih zvonov, šopki za nagrajence, … 

544,80 

VIGRAD – najem WC kabin 137,09 

POŠTA SLOVENIJE – storitve pošte 264,38 

DOLENJSKA-RIVAL – varovanje prireditve 204,96 

RAČIČ ROMAN S.P. – tisk Krževskega zvona, oblikovanje 2.769,64 

VD PODBOČJE – pogostitev, vodenje, ansambel 1.400,00 

TISKARNA GRAFIT – tisk vabil, plakatov, priznanj, certifikatov 1.082,87 

SKUPAJ: 6.810,50 € 

 
Nadaljnje razprave in odločanja v tej točki ni bilo. 
 

 
K 5. točki 

 
Javno naročilo – razširitev pokopališča Podbočje 

 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da je v teku javno naročilo – zbiranje ponudb za izgradnjo II. 
faze zunanje ureditve Spominskega parka Podbočje. Predsedujoči prisotnim predlaga, da se po 
zaključenem roku za oddajo ponudb, pogodba sklene z cenovno najugodnejšim ponudnikom. 
 
Predsedujoči prisotne prav tako obvesti, da bo za mrliško vežo potrebno nabaviti tudi pohištvo 
(opremo), kar bo potrebno realizirati pred koncem septembra. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Pogodba za izgradnjo II. faze Spominskega parka Podbočje se podpiše z 
najugodnejšim ponudnikom. 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 6. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
 
6a – Vloga za izdajo soglasja k ukinitvi javnega dobra parc. št. 2856/5 k.o. Podbočje 
 
Prisotni so se ponovno seznanili s predmetno vlogo. Po pogovoru z lastniki sosednjih nepremičnin, 
ki ga je opravil predsedujoči, se predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra parc. št. 2856/5 k.o. Podbočje se izda ob 
upoštevanju Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini 
Krško ter ob upoštevanju Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško. To 
pomeni, da je potrebno v primeru postavitve kakršnihkoli objektov ob cesti 
upoštevati odmik v širini najmanj 1m od cestišča.  
 
Prav tako se soglasje izdaja ob pogoju, da se v kupoprodajno pogodbo navede tudi 
klavzulo, s katero se novemu lastniku določi obveznost, da v primeru gradnje 
kakršnihkoli objektov ob cesti, za to pridobi tudi pisno soglasje uporabnikov ceste 
oziroma lastnikov sosednjih parcel. 

 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
6b – Vloga Lovske družine Podbočje – za pomoč pri tisku lovskega zbornika 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo, v kateri so sodelovali 
vsi prisotni svetniki. Glede na potek razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Vloga se zavrne. Krajevna skupnost v proračunu nima predvidenih sredstev za ta 
namen. Dejavnost in projekti društev se krijejo preko javnega razpisa, skladno z 
zakonom. 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6c – Vloga za navoz gramoza – Kodrič Majda 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo, v kateri so bili svetniki 
soglasni, da se pesek odobri. Okoliškim lastnikom se s tem hkrati naloži ureditev odvodnjavanja, 
saj je KS na to cesto navozila že relativno velike količine gramoza. Predsedujoči je nato predlagal 
sprejem naslednjega sklepa: 
 



 

 
 

 
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 

 

 

 

5 

 Odobri se navoz 10 m3 gramoza. Uporabniki ceste naj na cesti uredijo tudi 
odvodnjavanje, v nasprotnem primeru gramoza krajevna skupnost več ne bo 
odobrila. 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6č – Pobuda TD Podbočje – za ureditev tlakovcev na trgu 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Predsedujoči je nato prisotne seznanil, da se je o sanaciji 
tlakovanja na trgu že pred prejetjem vloge dogovoril z izvajalcem. Čaka se na izvedbo del. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
6d – Pobuda Ivan Navoj – za odpravo pomanjkljivosti na kanalizacijskem jašku 
 
Prisotni so se najprej seznanili z vlogo. Sodelavec za KS je prisotne seznanil, da je bila pobuda s 
strani KS že posredovana v nadaljnje reševanje upravljalcu ceste in Občini Krško. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
6e – Jure Pintar – zadeva stare hiše na cesti v Šutni pred potokom Sušica 
 
Prisotni so se najprej seznanili s prejetim dopisom. Kot pove predsedujoči je bila informativna tabla 
v lasti bivšega smučarskega kluba. Ker smučanja na Planini več ni je tudi tabla očitno postala 
nikogaršnja last. Dejstvo pa je, da stoji na privatnem zemljišču. 
 
Kar se tiče zapuščene hiše predsedujoči pove, da gre za privatno lastnino, kamor kot KS nimamo 
pravice posegati. V preteklosti so se k ureditvi okolice angažirali krajani Šutne. Ker ima 
nepremičnina novega lastnika je ureditev v njegovi domeni. 
 
Kar se tiče vejevja in grmovja ob cesti je za njegovo obsekovanje odgovoren vzdrževalec ceste, 
torej podjetje CGP d.d. Novo mesto. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 

K 7. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Jože Turk: 
-     pozove k zamenjavi košarkaške table na igrišču v Brezju. Prisotni so se strinjali, da se   
      vaščanom pove, da naj za to poskrbijo sami, kajti KS je v preteklosti opravila vsa dela v zvezi s   
      tem igriščem. 
 
-     predlaga, da se na Zavod za gozdove Brežice pošlje dopis za sanacijo gozdne ceste    
      Trebelnik–Planina. 
 
- vprašuje glede pričetka del na cesti Šutna-Jarek-Gradec. Predsedujoči pove, da je ravno v 

prejšnjem tednu prejel odgovor direktorice OU v tej zadevi, ki je sledeč: »Občina Brežice 
odkupuje parcele od lastnikov, pripravlja pa se tudi dogovor med občino Krško in Brežice za 
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realizacijo projekta. Ko bodo zagotovljeni vsi pogoji za izvedbo, bo stvar šla v realizacijo, za kar 
so zagotovljena tudi sredstva v proračunu.« 

 
Jože Glogovšek prosi za kritje stroškov železa za fitnes na prostem na igrišču Kalce-Naklo. Gre 
za maksimalno 400 EUR stroška. Prisotni se strinjajo, da strošek pokrije krajevna skupnost. 
 
Anton Jurečič opozori na problem kopališča v Podbočju in kraj Romov na tej lokaciji. Predlaga se, 
da se tudi tu postavijo table, ki navajajo, da je prehod dovoljen le za lastnike parcel. 
 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 9. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2215. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


