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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 26 (KS14) 
Podbočje, 14. 9. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

10. redne seje sveta krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 7. 9. 2015,  
ob 18.00 uri na pokopališču 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, Aleš Jeke, Anton Jurečič, Jože Turk, Gregor Stopar, Alenka Sintič, Jožica Barbič, 
Zdravko Urbanč. 
 
Odsotni: Stanislav Kuntarič, Jože Glogovšek, Martina Strgar, Olga Vintar, Stanka Jurečič. 
 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Ogled izvedenih del na pokopališču Podbočje s predstavniki občine, izvajalca in nadzora 

3. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Podbočje 

4. Realizacija sklepov predhodnih sej 

5. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

6. 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 

 
Ogled izvedenih del na pokopališču Podbočje s predstavniki občine, izvajalca in nadzora 

 
V 2. točki dnevnega reda so sodelovali poleg prisotnih svetnikov še: Jože Kovačič, podjetje Žagar 
Commerce d.o.o., župnik Franc Novak, Rafael Jurečič, Damijana Dušak, Lopatič Silvester, 
Štefanič Branko st., Černelič Franc, Darja Lamovšek, Jani Vlahušić, Kodrič Jože, Vrhovšek Andrej. 
 
S predstavniki izvajalca del, projektanta, občine je bil opravljen skupen ogled izvedenih del, kjer so 
bila podana sledeča mnenja in pripombe: 
 
Černelič Franc: 

- Ureditev potk, da bo možno kroženje z vozičkom 
- Povezava napajanja luči glavnega vhoda na nov objekt 
- Vezava grobnih luči in vgradnja timer-ja oziroma svetlobnega senzorja 
- Zunanji znaki z lučmi (smrt, ležanje v vežici) 
- Zvon (premestitev in elektrifikacija) 
- Rušitev starega objekta in priprava pokopnih mest 
- Spominska stena pobitih in ureditev z nadkritjem 
- Vodnjaki za zalivanje 
- Javni WC 
- Dokončanje okrasne ograje na levem delu 
- Pločnik 
- Stojalo za kolesa 
- Voda v starem delu 
- Pokopi po koordinatah in koordinate v novem delu 

 
Jani Vlahušič pove tudi, da je potrebno sedaj pristopiti k hortikulturni ureditvi, po možnosti z 
zimzelenim grmičevjem. 
 
Na povezavi med starim in novim delom pokopališča je potrebno postaviti ograjico, kajti robniki 
niso potopljeni. 
 
Prav tako je potrebno do konca urediti potke na starem pokopališču.  
 
Po zaključenem ogledu je s strani podjetja Žagar Commerce d.o.o. potekala še predstavitev za 
opremljanje notranjosti mrliške vežice. 
 
Po ogledu je sejo zapustil Aleš Jeke. 
 
 

K  3.  točki 
 

Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Podbočje 

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

 Zapisnik 9. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 4. točki 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
 
 
4a – Podpisana je bila pogodba za II. fazo SPP. 

4b – Izdano je bilo soglasje za ukinitev javnega dobra parc. št. 2856 k.o. Podbočje. 

4c – Navožen je bil gramoz za Kodrič Majdo. 

4č – Poslani so bili dopisi za ureditev kanalizacijskega jaška (Navoj) in za sanacijo gozdnih cest.  

4d – Izdana je bila naročilnica za železo za igrišče Kalce-Naklo. 

4e – Poslana so bila vabila za prireditev Planina – Spomin in opomin. 

4f – Uveljavljali smo odškodninski zahtevek za škodo po udaru strele v staro MV Podbočje. 

4g – V pripravi je rebalans proračuna. 

4h – Poslan je bil zahtevek za odstranitev prometnega znaka v Dobravi ob Krki. 

 
K 5. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
 
 
5a – Odmera ceste – zadeva Kerin 
 
Zadevo v nadaljevanju rešuje Občina Krško. Vlogo za odmero poti je podala KS. 
 
5b – Kategorizacija občinskih cest 
 
Svet KS se seznani, da so bile pripombe krajevne skupnosti na novo kategorizacijo prejete na 
občino, upoštevane pa bodo ob pripravi nove kategorizacije, v kolikor bodo predlogi izpolnjevali 
zahtevane pogoje. 
 
5c – Pripombe, mnenje – Franc Černelič 
 
Odgovori na vprašanja so bili podani v 2. točki dnevnega reda. 
 
5č – Dopis Občine Krško – invazivne rastline 
 
Na seji so bile podane naslednje lokacije rasti ambrozije: ob cesti Podbočje-Šutna in Križaj-
Mraševo. 
 
5d – Dopis Janez Petretič – odvodnjavanje na državni cesti 
 
Ker gre za cesto v upravljanju DRSI oziroma CGP d.d. se vloga v reševanje odstopi CGP-ju. 
 
 
 



 

 
 

 
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 

 

 

 

4 

 
K 6. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
- Nedelujoče luči JR v Prušnji vasi, 
- projekt za most Šutna. 

 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 9. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2000. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


