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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 10 (KS14) 
Podbočje, 4. 2. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

4. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 3. 2. 2015,  
ob 18.00 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 9 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jože Glogovšek, Jože Turk, Anton Jurečič, Stanislav Kuntarič, Martina Strgar, Aleš 
Jeke, Stanka Jurečič, Gregor Stopar. 
 
Odsotni: Zdravko Urbanč, Jožica Barbič 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Olga Vintar in Alenka Sintič. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje in 1. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 
3. Realizacija sklepov prehodnih sej 
4. Izvedba javnega naročila za dela zunanje ureditve Spominskega parka Podbočje 
5. Dobava gramoza za KS v letu 2015 
6. Organizacija sestanka o problematiki vodotokov s predstavniki občinske uprave, ARSO in 

VGP Novo mesto 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Pobude in predlogi 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



 

 
 

 
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 

 

 

 

 
 
 

 
K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 3. redne seje in 1. korespondenčne seje sveta KS Podbočje 

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

 Zapisnik 3. redne seje in zapisnik 1. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
3a – Na občino Krško so bile posredovane pripombe na osnutek proračuna Občine Krško za leti   
        2015-2016. Na pripombe smo že prejeli odgovore, ki jih je svetu KS predstavil predsedujoči. 
3b – Po gospodinjstvih je bil ponovno poslan dopis glede potepuških psov in glede čiščenja javnih  
        cest po oranju njiv. 
3c – Vloga družine Hočevar je bila z dopisom in pobudo KS odstopljena v pristojno reševanje  
        ARSO-tu. 
3č – Poslani so bili dopisi glede plazov v Brezovici in v Brlogu. Predsedujoči prisotne informira tudi  
        o tem, da so bili že izvedeni ogledi, sanacija pa je predvidena spomladi. 
3d – Poslana je bila pobuda za eko otok v naselju Slivje. Na dopis smo že prejeli odgovor v  
        katerem je obljubljen ogled lokacije, nato pa postavitev otokov. 
3e – Poslan je bil poziv za izgradnjo optičnega omrežja Slivje-Žabjek. Kostak d.d. je že opravil  
        ogled na terenu. 
3f  – S strani ARSO je bil na poziv KS že opravljen ogled potoka Sušica v Velikem Mraševem. 
3g – Predsedujoči pove še, da je bil na sestanku pri direktorju podjetja Kostak d.d., ki je obljubil  
        pomoč pri izgradnji zunanje ureditve Spominskega parka Podbočje. 
 
 

K 4. točki 
 

Izvedba javnega naročila za dela zunanje ureditve  
Spominskega parka Podbočje 

 
 
Svet Krajevne skupnosti je predsedujoči obvestil o tem, da je projektant MV Biro, projekt zunanje 
ureditve Spominskega parka Podbočje razdelil na 3 zaključene celote, tako da bo možna fazna 
izgradnja. 
 
Glede na to, da bo v letošnjem letu zaključena investicija s strani občine, je potrebno pričeti s 
postopkom za javno naročilo zunanje ureditve. V zadevi smo se posvetovali na občini Krško, kjer 
so nam na oddelku GI svetovali več variant izvedbe naročila. 



 

 
 

 
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 

 

 

 

Svetu krajevne skupnosti so bile predstavljene možnosti za javno naročilo. 
 
Glede na to, da v proračunu Krajevne skupnosti denarja za celotno naročilo nimamo, je projektant 
ureditev razdelil na 3 zaključene celote, ki bi jih izvajali glede na finančne zmožnosti, s postopkom 
enostavnega naročanja (JNMV). O zadevi se bomo še posvetovali na oddelku GI Občine Krško.  
 
V kolikor se bi odločili za tak način izvajanja del, bomo v dela lahko vključili obljubljene materialne 
prispevke lokalnih podjetij, velika verjetnost pa je tudi, da bomo tako dosegli nižje ponudbene 
cene, ter se o njih lahko tudi pogajali. 
 
Svet KS je bil takšnemu načinu dela naklonjen. Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

K 5. točki 
 

Dobava gramoza v letu 2015 
 

Za dobavo gramoza v letu 2015 smo več ponudnikom poslali javno povabilo k oddaji ponudbe. Na 
KS smo prejeli le eno ponudbo in sicer podjetja Kapler d.o.o.  
 
Svet KS se seznani s podanimi cenami. Glede na to, da so cene za gramoz nekoliko višje kot 
lansko leto se bo s ponudnikom poskušalo dogovoriti, da se cene še nekoliko znižajo.  
 
Podana je bila tudi pobuda za navoz drobljenca asfalta za navoz poti na Brodu. O tem se bo 
pozanimal Gregor Stopar, ter se dogovoril katere poti se navozijo. Za izdajo naročilnice bo stopil v 
kontakt s tajnikom KS. 

 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

K 6. točki 
 

Organizacija sestanka o problematiki vodotokov s predstavniki občinske uprave,  
ARSO in VGP Novo mesto 

 
Predsedujoči predlaga, da se na občini Krško poskuša dogovoriti za organizacijo sestanka med 
OU, ARSO, KS in VGP Novo mesto. Tema sestanka bi bila predvsem ureditev vodotokov na 
območju KS Podbočje, saj se je v letu 2014 pokazalo, da je vodotokom in odvodnjavanju potrebno 
nameniti večjo pozornost. 
 
Svet KS je predlog podprl soglasno. 

 
K 7. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
7a – Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra parc. št. 2182/1 k.o. Planina 
 
Predsedujoči stanja na terenu še ni uspel preveriti zato predlaga, da se izdaja soglasja še zadrži. 
Predlaga se, da se stanje na terenu preveri čim prej. V kolikor za izdajo soglasja ne bo zadržkov, 
se realizira sklep iz 3. redne seje sveta KS, ki se nanaša na predmetno vlogo. 
 
7b – Priključitev objekta Podbočje 70 na javno kanalizacijo 
 
Predsedujoči svet obvesti, da je bil glede zadeve s strani podjetja Kostak d.d. že opravljen ogled, 
nadaljevanje postopka pa sledi. 
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K 8. točki 

 
Pobude in predlogi 

 

 Predsedujoči svet ponovno obvesti o problematiki, ki se pojavlja pri upravljanju zgradbe 
Podbočje 70. V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki se predlaga, da se glede 
tega organizira sestanek s predsednico KD Stane Kerin Podbočje, ali pa se jo povabi na 
naslednjo sejo sveta.  

 

 Stopar Gregor poda vprašanje glede povezave ceste Brod na državno cesto. 
 

 Aleš Jeke poda pobudo, da se preveri kako je z vzpostavitvijo brezžičnega omrežja ŠOEK v 
Velikem Mraševem. 

 

 Stanislav Kuntarič poda pripombo na način sanacije ceste Žabjek – Slivje. 
 

 Jože Turk poda vprašanje glede delovanja JR v naselju Brezovica. Kot pojasni predsedujoči JR 
ne deluje pravilno, ker ob izgradnji krajani niso položili ozemljitve. Zadevo rešuje koncesionar 
za JR. 

 
G. Turk prav tako poda informacijo glede problema z vaško kanalizacijo v Prušnji vasi. 

 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 4. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 1940. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 

 


