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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 19 (KS14) 
Podbočje, 20. 5. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

7. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 19. 5. 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 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Jože Glogovšek, Jože Turk, Martina Strgar, Stanka Jurečič, Olga Vintar, Aleš Jeke, 
Anton Jurečič, Gregor Stopar – v 3. točki dnevnega reda. 
 
Odsotni: Alenka Sintič, Stanislav Kuntarič, Zdravko Urbanč, Jožica Barbič. 
 
Ostali prisotni: Franc Grubič. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Podbočje 

3. Realizacija sklepov prehodnih sej 

4. Krajevni praznik – priprave  

5. Informacija glede pošte v Podbočju 

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 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Podbočje 

 
Stanka Jurečič opozori na 4k točko zapisnika 6. redne seje, kjer je navedeno, da je bil na sestanku 
prisoten tudi Anton Jurečič, kar je napačno zapisano. 
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 6. redne seje s predlaganim popravkom se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Realizacija sklepov predhodnih sej 
 
 
3a – Objavljeni so bili pozivi za srebrnike, priznanja in Krževski zvon. 

3b – Podpisana je bila pogodba za izvedbo 1. faze zunanje ureditev SPP, za kar je bilo pridobljeno 
tudi soglasje župana k pogodbi. 

3c – Društvom so bili vročeni sklepi in pogodbe o izidu javnega razpisa za sofinanciranje društev. 

3č – Uspešno je bila izvedena prireditev Prvomajsko srečanje na Planini in prireditev v Gradnjah. 

3d – Preverjeno je bilo stanje glede rastlinjakov v Kalce-Naklo. 

3e – V Trebelniku je bila navožena in utrjena pot. 

3f – Za most v Šutni je na občini v izdelavi projekt. 

3g – Prišlo je do spremembe delovnega časa pošte, na kar se je lokalna skupnost deloma že 
odzvala. 

3h – Opravljen je bil sestanek glede ceste Hrastek-Brlog. Dogovorjeno je bilo, da bodo uporabniki 
financirali zemeljska dela, KS pa bo zagotovila asfalt iz asfaltne mase. V zvezi s to cesto je 
20.5.2015 dogovorjen tudi terenski ogled s predstavniki občine. 

 

K 4. točki 
 

Krajevni praznik – priprave  
 
A – Krževski zvon 
 

- Rok za oddajo prispevkov se podaljša do ponedeljka, 25. 5. 2015 – skrajni rok. 
- Potrebno je pridobiti slike za naslovno stran. 
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- Predsedujoči predlaga, da se imenuje uredniški odbor za Krževski zvon v naslednji sestavi: 
Monika Gabrič, Stanka Jurečič, Martina Strgar, Peter Pavlovič, Gregor Brodnik. 

 
Glede na to, da na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V uredniški odbor za Krževski zvon se imenujejo: Monika Gabrič, Stanka Jurečič, 
Martina Strgar, Peter Pavlovič in Gregor Brodnik. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
B – Priznanja KS 
 
Na poziv za oddajo predlogov za priznanja KS smo prejeli 2 predloga za podelitev znaka KS 
Podbočje. Predlagana sta bila Justina Colner in Lovska družina Podbočje. Na seji so bile 
svetnikom predstavljene tudi celotne obrazložitve za oba predloga. 
 
Priznanje Mladi up predlaga OŠ Podbočje. 
Svet krajevne skupnosti za priznanja Častni krajan predlaga tudi go. Anico Žugič. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V letu 2015 se podelijo naslednja priznanja KS Podbočje: 
 

- Zlati znak KS Podbočje prejmeta Justina Colner in Lovska družina Podbočje. 
- Priznanje častne krajanke prejeme Anica Žugič. 
- Priznanje Mladi up se podeli glede na predlog OŠ Podbočje. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
C – Program prireditev 
 
Na seji se dogovori, da se do ponedeljka, 25. 5. 2015 oblikuje končni seznam prireditev za objavo. 
 
D – Srebrniki  
 
Prijave za podelitev srebrnikov so zbrane. 
 
E – Svečana seja  
 
Dogovorjeno je, da za kulturni program poskrbi KD Stane Kerin Podbočje, prireditev bo povezovala 
Monika Gabrič. Pozanimati se je potrebno še, ali bo TD Podbočje letos podeljevalo priznanja. 
 
F – Pogostitev in prizorišče 
 
Za pogostitev, ureditev prizorišča bosta poskrbela VD Podbočje in LD Podbočje v sodelovanju z 
Marketom Dušak. Na prireditvi Podboška noč bo igral Ansambel Svetlin. 
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G – Prijava prireditve 
 
Na seji se dogovori, da za prijavo prireditve poskrbi predsednik Janez Barbič. 
 
 

K 5. točki 
 

Informacija glede pošte v Podbočju 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da je pošta zopet spremenila delovni čas pošte v Podbočju. Glede 
te zadeve je že bilo tudi nekaj pisanja v časopisu Slovenske novice, na kar se je odzvala tudi Pošta 
Slovenije. Predsedujoči prisotne seznani, da je na to temo zasedal tudi nadzorni odbor Pošte 
Slovenije, kakšnih informacij o rezultatih zasedanja pa nismo uspeli pridobiti. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

- Na podjetje Pošta Slovenije d.o.o. se s strani KS pošlje protestno pismo glede 
spremembe delovnega časa pošte v Podbočju. 

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

 
 

K 6. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
6a – Vloga vaške skupnosti Brod za nakup cevi za ureditev odvodnjavanja na cesti 
 
Prisotni so se seznanili z vlogo, za material je bila pridobljena tudi ponudba podjetja Brames d.o.o.,  
št. 0008 , ki znaša 81,28 €.  Skladno s tem predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Odobri se plačilo materiala po zgoraj navedeni ponudbi. 
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
6b – Vloga Kodrič Tadej – za navoz gramoza na javno pot parc.št. 2207/3 k.o. Planina 
 
Prisotni so se 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: 
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 Odobri se 40 m3 gramoza. 

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

 
 

K 7. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Jurečič Anton predlaga, da se Občino Krško pozove k postavitvi avtobusnih postaj pri OŠ 
Podbočje. 
 
Jože Turk poda pobudo za sanacijo dvignjenega asfalta na cesti v naselju Planina (od križišča pri 
spomeniku, mimo Kodrič, Stipič). Hkrati ponovno poda pobudo za ureditev oglasne deske na 
Planini. Dogovori se, da g. Turk pridobi ponudbe. 
 
Olga Vintar opozori na zagotovitev cestnega ogledala v Podbočju (Hribar). 
 
Na seji je tudi dogovorjeno, da se g. Miklavž Andreja še enkrat ustno pozove k popravilu 
poškodovanega pločnika v Podbočju. V kolikor se zadeva v enem tednu ne uredi, se zadevo preda 
SPO. 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 7. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
Seja je bila zaključena ob 2200. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

 
 

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

Predsednik sveta KS Podbočje 
 

 


