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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog, ki je potekala dne, 22. 9. 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 5 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili: Jože Žičkar, Jernej Urbanč, Karolina Cizerle, Marko Marinčič, Marjan Kovačič,  
Predhodno odsotnost so napovedali: Zdravko Mežič, Andreja Zidarič, Martin Žibert 
 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS; 
 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Veliki Podlog  
3. Realizacija sklepov prejšnjih sej in pregled dela  
4. Obravnava vlog in prošenj ter pobude in predlogi 
5. Potrditev rebalansa III 2020 in predloga finančnega načrta 2021 
6. Razno 

 
Predsedujoča predlaga, da se predlagani dnevni red sprejme. 

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 5 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   5   ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 7. redne 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 7. redne seje se potrdi. 
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Prisotnih 5 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 5  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
Realizacija sklepov prejšnjih sej in pregled dela 

 
Projekt za izgradnjo kolesarske steze je v nadaljevanjem postopku –sofinanciranje občin Krško in 
Kostanjevica na Krki (odkupi zemljišč, označbe trase kolesarske poti, projektna naloga….) 
 
Poziv k realizaciji začrtanega plana dela za leto 2020 (evidenčna naročila, izbor ponudb - realizacija 
letošnjega leta do sredi novembra – proračun 2020). 
 
Nogometno društvo pozvati k sanaciji in zatravitvi zelenic na nogometnih igriščih, ki jih uporabljajo 
za svojo dejavnost. V novembru predstavnike nogometnega društva povabiti na sestanek za 
dogovor o uporabi in vzdrževanju v naslednjem letu. 
 
Sofinanciranje društev – poziv k oddaji poročila o izvedbi dogodka. 
 
Prometna signalizacija je urejena.  
Košnja poti po komasacijskem postopku – kontakt Magda Kršelj; podajo se zahtevki. 
 
Oznake in koši za pasje iztrebke – športni park Gorica. Nabava iz kataloga urbane opreme; Ni bilo 
realizirano, na občini se preveri kako je z nakupom opreme in komunalnim vzdrževanjem 
(praznjenjem košev). 
 
Izgradnja komunalne infrastrukture poteka po planu (obvestiti posamezne krajane, da sami uskladijo 
podrobnosti z izvajalcem del) 
 
Pri tej točki ni bilo glasovanja.  

 
K 4. točki 

Obravnava vlog in prošenj ter pobude in predlogi 
 

4.1. Veliki Podlog – Pobuda osnovne šole in vrtca  za obsek drevja (smrek) – na občino je bil 
posredovan dopis za ureditev  
 
4.2  Vloga za brezplačno uporabo zemljišča (PGD Veliki Podlog) – površine okoli gasilskega 
doma; zemljišče je del agrarne skupnosti: gasilci bi zemljišče pri gasilskem domu in nasproti dobili v 
brezplačno uporabo v delu lastništva občine. 
 
Sklep: Svet KS  Veliki Podlog poda soglasje k brezplačni uporabi zemljišč, ki so v lasti občine Krško, 
v korist PGD Veliki Podlog. 

 
Prisotnih 5 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   5   ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 5. točki 
Potrditev rebalansa III 2020 in predloga finančnega načrta 2021 

 

Z rebalansom smo v proračun za leto 2020 sredstva na vseh postavkah uskladili s predvideno 
porabo do konca proračunskega leta 2020. Del sredstev smo prerazporedili en del pa namenili v 
proračun 2021, ko predvidevamo večjo investicijo na področju vzdrževanja JP2 in ureditve prostorov 
za delovanje krajevne skupnosti.  

Proračun se bo z rebalansom, v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšal za 12.000,00 € in bo 
tako znašal 73.442,81. 

 

Z spremembo proračuna za leto 2021 smo sredstva na vseh postavkah uskladili s predvideno porabo 
do konca proračunskega leta 2021.Prerazporedili smo tudi predviden ostanek sredstev v višini 
12.000 eur in sicer na postavko investicijskega vzdrževanja cest in postavko oprema in vzdrževanje 
prostorov za delovanje KS.  

Proračun se bo z rebalansom, v primerjavi z veljavnim proračunom povečal za 12.000,00 € in bo 
tako znašal 67.203,00 eur. 
 
Sklep: Svet KS potrjuje rebalansa 2020-III in predloga finančnega načrta 2021. 
 
 
Prisotnih 5 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 5  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 6. točki 
 Razno 

 
Celostna podoba KS – nov žig in oblika dopisov ter razmislek o spominskih darilih KS (spominek z 
logotipom). 
 
 
 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo, zato je predsedujoča zaključila 8. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Veliki Podlog. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15. 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS    Predsedujoča svetu KS Veliki Podlog: 

                                                                                              Karolina Cizerle, 
      Predsednica sveta KS Veliki Podlog  


