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Šifra: 900 - 9 / 2018 -  (KS15) 
Veliki Podlog, 27.5. 2020 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog, ki je potekala dne, 27. 5. 2020 ob 
19:00 uri v sejni sobi večnamenske dvorane v Velikem Podlogu. 

 
 
Sejo je pričela in vodila predsednica sveta Krajevne skupnosti Karolina Cizerle (v nadaljevanju: 
predsedujoča), najprej pozdravila vse prisotne in predlagala, da se preveri sklepčnost. 
 
Predsednica krajevne skupnosti je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili: Jože Žičkar, Jernej Urbanč, Martin Žibert, Karolina Cizerle, Zdravko Mežič, 
Marko Marinčič, Marjan Kovačič 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS; 
Alenka Laznik (GI občina KK) 
Predhodno odsotnost so napovedali: Andreja Zidarič 
 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje Sveta KS Veliki Podlog  
3. Realizacija sklepov prejšnjih sej in pregled dela  
4. Krajevni praznik 2020 
5. Potrditev sklepa o potrditvi predloga sofinanciranja vlog prejetih na razpis 
6. Seznanitev (potrditev) rebalansa 2020 
7. Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami 
8. Obravnava vlog in prošenj ter pobude in predlogi 
9. Razno 

 
Na dnevni red se doda tretjo točko, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega dnevnega 
reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje Sveta KS Veliki Podlog  
3. Predstavitev projekta Kolesarska steza Krško-Kostanjevica 
4. Realizacija sklepov prejšnjih sej in pregled dela  
5. Krajevni praznik 2020 
6. Potrditev sklepa o potrditvi predloga sofinanciranja vlog prejetih na razpis 
7. Seznanitev (potrditev) rebalansa 2020 
8. Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami 
9. Obravnava vlog in prošenj ter pobude in predlogi 
10. Razno 

 
Predsedujoča predlaga, da se sprejme spremenjeni dnevni red. 

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

K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje Sveta KS Veliki Podlog 

 
Predsedujoča prisotnim najprej predstavi zapisnik, ki so ga prejeli z vabilom in poda informacije 
glede realizacije sklepov.  
 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 6. redne seje se potrdi. Zapisnik 4. korespondenčne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
Predstavitev projekta kolesarska steza Krško-Kostanjevica 

 
Gospa Alenka Laznik, predstavnica Občine Krško, poda informacije glede umestitve kolesarske 
steze Krško – Kostanjevica na Krki.  
Pove, da je potrebno do konca septembra podati vlogo, saj se bodo prijavili na razpis.  
Kolesarska steza se gradi predvsem za namen dnevne migracije, ne toliko za namen turizma 
V največji možni meri bo speljana ob obstoječih lokalnih cestnih povezavah in v zelo majhnem delu 
ob glavni cesti (državna). 
Trasa vodi pob stadionu mimo pokopališča  kjer bo kolesarska povezava do vasi Brege,  po lokalni 
cesti Drnovo - Velika vas, med polji (sedanja poljska pot) do Velikega Podloga, kjer se priklopi na 
državno cest do križaja  in naprej do Kostanjevice in dol. Prekope 
 
Obstoječe poti se uredijo za namen kolesarjev in uporabo za poljske poti. Obstoječe ceste se 
ustrezno uredijo z ustreznimi označbami. 
 
Sprememba režima trenutne poljske poti – uporaba izključno za kolesa in kmetijske stroje.  
 
Izpostavi se problem bo rednega čiščenja nanosa iz njiv. Dostopnost do zemljišč naj bi ostala enaka. 
Hkrati z umestitvijo kolesarske steze se uredi vsa potrebna signalizacija za umiritev prometa skozi 
naselji Veliki Podlog in Pristava zaradi priključitve kolesarjev na dvosmerni promet. 
 
Pri tej točki glasovanja ni bilo. 
 

K točki 4. 
Realizacija sklepov prejšnjih sej in pregled dela 

 
- Pregled opravljenega dela glede na plan – sprememba zaradi trenutnih razmer (evidenčna naročila 
do konca leta 2020). Za vse izvajalce je potrebno pridobiti vsaj 2 predračuna. 
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- Problematika uničevanja javnih poti (ni bilo nobenega odgovora Kmetje Klobasa); nedoslednost 
uporabnikov javnih poti, nanos blata iz njiv in neupoštevanje obračalnih pasov (zaorano do poti) 
 
- Pogodba z nogometno šolo Posavje (urejena tripartitna pogodba;  v juniju bo nov razpis ND upa  
na termin na štadionu) 
 
- košnja: Izvedeno je bilo javno naročilo. Pogodba je sklenjena s HPG Brežice  
 
- znak KS je v končan (v obzorniku voščilo z novim logotipom) 
 

 Plan dela: Jelše – dela se most (obnova) 
Investicije po planu so se zaradi ukrepov ustavile in se bodo sedaj počasi izvajale v skladu s 
sprejetim planom 

 Klopi v avtobusni postaji Veliki Podlog 
 
V KS se dela veliko projektov, ki naj bi bili izpeljani do konca leta 2023 (kanalizacija, gradnja šole, 
kolesarska steza, ureditev skupnih prostorov ob večnamenski dvorani, …) 
 
Poraba asfaltne mase na delu JP2 odcep Lastinski  – Mali Podlog (dogovoriti za sestanek s 
predstavniki Občine, Jože in Karolina) 
 
Pri tej točki ni bilo glasovanja.  

 
 

K 5. točki 
Krajevni praznik 

 
 
Praznik naj bi bil na Pristavi. Razpis za sofinanciranje sodelujočih društev ni bil izveden. 
 
Praznik 25. junij 2020  – zaradi razmer v državi in svetu odpade. Nemogoče zagotoviti ustrezne 
pogoje glede na trenutna priporočila in omejitve v zvezi s COVID -19. Krajevnega praznika se udeleži 
veliko več kot 200 udeležencev in nemogoče je izvesti prireditev z omejitvam.  
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7   ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 6. točki 
Potrditev sklepa o potrditvi predloga sofinanciranja vlog prejetih na razpis 

 
Komisija predstavi razpis in točkovnik. Na debati so sodelovali vsi prisotni in na razporeditev sredstev 
ni bilo pripomb zato predsednica predlaga, da se sprejme: 
 
Sklep 1: Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog potrdi predlog komisije za dodelitev sredstev 
prosilcem na javnem razpisu. 
 
Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7   ;               PROTI:    0     
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 7. točki 

Seznanitev (potrditev) rebalansa 2020 

Z rebalansom smo v proračunu za leto 2020 prerazporedili sredstva na postavki tekočega 
vzdrževanja javnih poti in postavki Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Na ostalih proračunskih postavkah večjih sprememb oziroma odstopanj ni. Proračun se bo z 
rebalansom, v primerjavi z veljavnim proračunom povečal za 30.443,06 € (za ostanek sredstev na 
TRR na dan 31.12.2019). Skupno ima KS na razpolago 85.443,81 € sredstev. 
 
Sklep: Svet KS potrjuje, da je z rebalansom proračuna seznanjen in se z njim strinja. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

 
K 8. točki 

Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami 
 

Izkazalo se je, da bodo stroški nabave opreme za otroška igrišča in vzdrževanje nekoliko presegli 
finančni načrt, zato je potrebno prerazporediti sredstva iz PP 8142 (Upravljanje in vzdrževanje JP v 
KS)  kto 4025 v višini 2.500,00 €  na PP 8143 (Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo) kto 
4202 (za potrebe sofinanciranja igral 1.000 € in kto 4025 za potrebe tekočega vzdrževanja (košnja, 
mivka ipd) 1.500€. 
Sredstva v višini 5.985 € iz PP 8142  iz kto 4025 prerazporejamo PP 8148 na kto 4205, za kritje  
nastalih stroškov izgradnje mostu. 
Za potrebe PZI za gradnjo nove šole se bo z OŠ sklenila pogodba o sofinanciranju. Za ta namen je 
potrebno prerazporediti na PP 8141 Materialni stroški  - NRP Investicijsko vzdr. Dvorane Veliki 
Podlog kto 4204 sredstva v višini 3.500,00 € iz PP 8229 Oprema in vzdrževanje prostorov za 
delovanje KS kto 4202 – nakup druge opreme in napeljav. 

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

 
K 9. točki 

Obravnava vlog in prošenj ter pobude in predlogi 
 

- Mali Podlog:  postavitev opozorilne table (znak stop, prednostna cesta) na nepreglednem 
križišču na koncu vasi.  
 

- Božič Melita – služnost ob glavni cesti sprememba OOPN 
Do izvedbe začrtanih projektov ne moremo podati soglasja k odtujitvi javnega dobra. Ko 
bomo imeli izpeljane in investicije v teku, pa se k zadevi lahko pristopi. 
 

- Pobuda za označitev avtobusnega postajališča na postajah Mali Podlog in Gržeča vas 
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K 10. točki 
Razno 

 
- Prometni znaki : Popraviti – prepoved vožnje Kerinov grm  
- Veliko Mraševo – Gorica  (znak omejitev hitrosti)  
- Košnja ob cesti zelo ozek pas - Kdo upravlja poti po komasacijskem postopku?  

 
- Medobčinski inšpektorat – divja odlagališča (odpadki ostanki gum ipd) – pri mostu čez 

Senušo 
 

- Oznake in koši za pasje iztrebke v parke ob igrišča 
 

 
 
  
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo, zato je predsedujoča zaključila 7. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Veliki Podlog. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45. 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS    Predsedujoča svetu KS Veliki Podlog: 

                                                                                              Karolina Cizerle, 
      Predsednica sveta KS Veliki Podlog  


