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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 17 (KS14) 
Podbočje, 15. 4. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

6. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 14. 4. 2015,  
ob 19.00 uri, v prostorih KS Podbočje (dvorana). 

 
 
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 11 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jože Glogovšek, Jože Turk, Stanislav Kuntarič, Martina Strgar, Stanka Jurečič, 
Gregor Stopar, Zdravko Urbanč, Jožica Barbič, Olga Vintar in Aleš Jeke. 
 
Odsotni: Alenka Sintič.  
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Anton Jurečič. 
 
V drugi točki dnevnega reda so bili na sejo povabljeni tudi Ivan Urbanč ter predstavniki vseh 
društev v Krajevni skupnosti Podbočje. 
 
Od teh so se seje v 2. točki dnevnega reda udeležili:  
 

- Ivan Urbanč – pobudnik Cvičkovega festivala 
- Glogovšek Jože – predstavnik ŠD Kalce Naklo 
- Janez Barbič – predstavnik ŠTD Šutna 
- Andreja Barič Kerin – predstavnica KD Stane Kerin Podbočje 
- Matjaž Jurečič – predstavnik TD Podbočje 
- Gregor Stopar – predstavnik Vinogradniškega društva 
 

 
Ostali prisotni: Jože Kerin. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Predstavitev projekta »Cvičkov festival narodno-zabavne glasbe« 
3. Potrditev zapisnika 5. redne seje sveta KS Podbočje 
4. Realizacija sklepov prehodnih sej 
5. Prvomajsko srečanje na Planini 
6. Krajevni praznik 2015 
7. Informacija glede I. faze zunanje ureditve Spominskega parka Podbočje 
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8. Obravnava in potrditev predloga komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za 
sofinanciranje društev 

9. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
10. Pobude in predlogi 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K  2.  točki 
 

Predstavitev projekta »Cvičkov festival narodno-zabavne glasbe« 
 
Predsedujoči uvodoma pozdravi prisotne in se zahvali za udeležbo na predstavitvi, nato pa besedo 
preda g. Ivanu Urbanču, ki predstavi idejni projekt »Cvičkovega festivala narodno-zabavne 
glasbe«. 
 
Povzetek predstavitve festivala: 
 

A. NAMEN 
- Promocija kraja, občine in regije  
- Povečanje turističnega obiska 
 

 
B. NAČINI PROMOCIJE SKOZI FESTIVAL 
- Preko medijev (radio, RTV) 
- Preko narodno-zabavne glasbe (nove skladbe, besedila,..) 
- Preko priznanih glasbenikov in glasbenih strokovnjakov 

 
Urbanč je podal podrobno predstavitev koncepta prireditve, pri kateri bi morala aktivno sodelovati 
vsa društva in krajevna skupnost. Glede tega je že opravil pogovore z direktorji večjih podjetij v 
našem okolju, ki so bili pripravljeni projekt podpreti.  
 
Namen predstavitve je bil dobiti odgovore na to: 

- kdo bo nosilec prireditve, 
- predstaviti obljubljeno financiranje (NEK, Krka, Občina), 
- predvsem pa se informirati ali je v Podbočju interes, da se festival izpelje. 

 
Po končani predstavitvi se je predsedujoči zahvalil za predstavitev in pozval predstavnike društev 
in krajevne skupnosti, da o zadevi podajo svoje mnenje. 
 
S strani TD Podbočje in KD Stane Kerin Podbočje sta predstavnika podprla samo idejo, vendar kot 
društvo organizacijske vloge niso pripravljeni prevzeti, predvsem zato, ker je za društvo to prevelik 
kadrovski in finančni zalogaj.  
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Športno društvo Kalce-Naklo pri projektu ni pripravljeno sodelovati, prav tako ne Vinogradniško 
društvo, zaradi neprimernega datuma prireditve in premalo časa za organizacijo, iz enakih 
razlogov tudi ŠTD Šutna. 
 
Predsedujoči in svet KS organizacije festivala s strani KS prav tako niso podprli, saj se predviden 
datum le-tega prekriva z krajevnim praznikom, festivalom ŠROT, prav tako pa je časa za 
organizacijo premalo oziroma je le-ta za KS preobsežna. 
 
Predsedujoči pove še, da je v primeru, da bi KS prevzela prireditev kot nosilec, pripravljen odstopiti 
tudi z mesta predsednika sveta KS, saj se mu to zdi povezano s preveliko odgovornostjo; tako za 
KS, kakor tudi osebno. 
  
Predsedujoči se je po zaključku razprave zahvalil vsem prisotnim za udeležbo, svet KS pa je sejo 
nadaljeval v sejni sobi KS. 
 
Glasovanja v tej točki ni bilo. 
 
 
 

K  3.  točki 
 

Potrditev zapisnika 5. redne seje sveta KS Podbočje 
 
Jože Turk poda pripombo na 3j točko zapisnika in predlaga, da se besedilo »na Planini« zamenja  
z »v Brezovici«. 
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 5. redne seje s predlaganim popravkom se potrdi. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 4. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
4a – Pridobljene so ponudbe za izgradnjo I. faze zunanje ureditve Spominskega parka Podbočje. 

4b – Izveden je bil razpis za sofinanciranje društev v letu 2015. 

4c – Poslan poziv za zbiranje podatkov otrok rojenih v letu 2014 – za pridobitev srebrnika KS 
Pobočje. 

4č – Izvedena je bila čistilna akcija. 

4d – Pripravljen je koledar prireditev za leto 2015. 

4e – KD Stane Kerin je dostavilo ključ kulturne dvorane. 



 

 
 

 
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 

 

 

 

4f – Svetniki so bili po e-pošti seznanjeni s poročilom KD za leto 2014. 

4g – Opravljen je bil ogled mostu čez Sušico v Šutni, potekajo tudi že aktivnosti za sanacijo. 

4h – Kostak-u je bil posredovan poziv za postavitev ekoloških otokov na Planini. Prav tako kot za 
Slivje je zadeva že v reševanju. 

4i – V Trebelniku je bil opravljen ogled poti. Takoj ko bo možno, bo Kostak d.d. tja navozil sekanec 
s katerim naj bi se pot utrdila.  

4j – Opravljen je bil tudi ogled poti v Hrastku. Občina je pripravljeni poskrbeti za tampon, KS pa bi 
poskrbela za asfaltacijo 400m poti. 

4k – Martina Strgar je poročala tudi o sestanku upravnega in nadzornega odbora KD Stane Kerin 

Podbočje, ki se ga je v imenu KS poleg nje udeležil tudi Janez Barbič – na povabilo KD Stane 

Kerin.  

 

K 5. točki 
 

Prvomajsko srečanje na Planini 
 
Predsedujoči prisotne seznani s potekom in pripravami na organizacijo prireditve Prvomajsko 
srečanje na Planini.  
 
Prisotne seznani, da se bodo za prireditev zbirala tudi donatorska sredstva in prisotnim poda 
povabilo k udeležbi. 
 
Glasovanja v tej točki ni bilo. 
 
 
 

K 6. točki 
 

Krajevni praznik 2015 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da se bo oblikoval nov uredniški odbor za Krževski zvon. 
Predvideno je, da bodo člani sledeči: Martina Strgar, Monika Gabrič, Gregor Brodnik in Stanka 
Jurečič. Prispevki za Krževski zvon se bodo zbirali v tajništvu krajevne skupnosti. Poda se tudi 
predlog, da se Krževski zvon odda v lektoriranje. 
 
Martina Strgar tudi predlaga, da se omeji obseg strani in količina prispevkov. 
 
Predsedujoči poda tudi informacijo, da se prijave za podelitev srebrnikov KS Podbočje že zbirajo. 
 
Na prireditvi ob prazniku KS bo igral ansambel Svetlin, katerega bo KS sofinancirala v okvirni višini 
700,00 €. Pogostitev bo potekala na igrišču OŠ, organiziralo pa jo bo vinogradniško društvo.  
 
Osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku bo vodila Monika Gabrič, kulturni program pa bo 
pripravilo KD Stane Kerin Podbočje.  
 
Predsedujoči prisotne pozove, da se do naslednje seje zbira predloge za priznanja KS, ki se bodo 
potrjevali na naslednji seji. 
 

 



 

 
 

 
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 7. točki 

 
Informacija glede I. faze zunanje ureditve Spominskega parka Podbočje 

 
Sodelavec za KS prisotne seznani, da so na javno povabilo za oddajo ponudb za izgradnjo I. faze 
zunanje ureditve prispele 3 ponudbe. Najnižjo ponudbeno ceno je ponudilo podjetje SL-inženiring 
Boršt d.o.o. 
 
Ker je bila najnižja ponudbena cena tudi merilo za oddajo naročila, predsedujoči svetu KS 
predlaga, da se sprejme naslednji sklep: 
 
 

 Za izvajalca I. faze zunanje ureditev SPP se potrdi podjetje SL-inženiring Boršt d.o.o. 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 

K 8. točki 
 

Obravnava in potrditev predloga komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za 
sofinanciranje društev 

 
Komisija za ocenjevanje vlog je na seji predstavila prejete vloge na razpis in predstavila svoj 
predlog točkovanja in zneske sofinanciranja za posamično vlogo. 
 
Ker na predlog komisije v razpravi ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Predlog sofinanciranja vlog prejetih na razpis, se potrdi. 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

 
K 9. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
 
9a – Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra parc. št. 2182/1 k.o. Planina 
 
Predsedujoči prisotne obvesti, da je bil na terenskem ogledu predmetnega javnega dobra, ki se 
predlaga za ukinitev. Kot je povedal se soglasja ne sme izdati, saj gre za urejeno makadamsko 
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pot, ki je v stalni uporabi. Z ukinitvijo javnega dobra bi lastnikom sosednjih parcel onemogočili 
dostop do njihovih parcel. Skladno s tem predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje k ukinitvi javnega dobra na parc. št. 2812/1 k.o. Planina se ne izda. 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
9b – Gregor Stopar poda vlogo za nakup cevi za ureditev odvodnjavanja na Brodu 
 
V razpravi je dogovorjeno, da se podrobnejšo vlogo na KS pošlje v pisni obliki. 
 
 
 
9c – Prošnja za gramoz – Martin Baznik 
 
Po predstavitvi vloge in razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Glede predmetne zadeve se najprej preveri, kako je z ureditvijo odvodnjavanja na 
poti, nato pa se dogovori način sanacije. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
 

K 10. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Kuntarič Stanislav opomni, da odvodnjavanje in ureditev propusta v naselju Slivje še vedno ni 
izvedeno. 
 
Martina Strgar pozove, da se zadolženega za krožno križišče na Križaju pozove k ureditvi le-tega. 
 
Jože Glogovšek opozori na postavljene rastlinjake na križišču Kalce-Naklo, ki ovirajo preglednost 
ceste. Pozove, da se pri ustreznih službah preveri ali je takšna postavitev skladna z predpisi. 
 
Janez Barbič pove, da je bilo organizirano izobraževanje za uporabo namakalnega sistema Kalce-
Naklo. Izobraževanja se je udeležil le 1 od uporabnikov, zato se le to ni izvedlo. 
 
Jože Turk pove, da je bil s strani g. Baškoviča (Kostak d.d.) opozorjen na sanacijo pločnika v 
Podbočju. Poškodba je nastala zaradi oranja njive. 
 
Olga Vintar zaprosi za zagotovitev pokrovov na jaških in zagotovitev cestnega ogledala v 
Podbočju (Hribar). 
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 5. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2145. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

 
 

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
      Janez Barbič,  

Predsednik sveta KS Podbočje 
 

 


