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Veliki Podlog, 27.02. 2019 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog, ki je potekala dne, 27. 02. 2019 ob 
18:00 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, Martin Žibert, Andreja Zidarič, Karolina Cizerle, Marko Marinčič, 
Zdravko Mežič in Marjan Kovačič. 
 
 
Predhodno odsotnost so napovedali: Jernej Urbanč 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnikov 22. redne ,1. konstitutivne  in 1. korespondenčne seje Sveta 
KS Veliki Podlog  

3. Plan dela krajevne skupnosti  
4. Krajevni praznik 
5. Formiranje delavnih skupin 
6. Obravnava vlog in prošenj ter pobude in predlogi 
7. Plan dela za društva – sofinanciranje 
8. Imenovanje komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Veliki Podlog 
9. Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje 

društev 
10. Razno 
11. Sestanek s predstavniki društev 

 

 
 
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 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 22. redne,1.konstitutivne in 1. korespondenčne seje Sveta KS Veliki 

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

 Zapisniki 22. redne,1.konstitutivne in 1. korespondenčne seje se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Plan dela krajevne skupnosti 
 
 

Predsedujoča je odprla razpravo in pozvala člane sveta, da podajo svoje predloge za delo 
navedenem mandatu. 
 
Jelše: 

- po končani izgradnji komunalne infrastrukture (kanalizacija, optika, pločniki) bomo pristopili 
k obnovi obstoječega športnega parka, 

- ureditev igrišča na mivki, obnova igral…. 

Gorica: 
- vzdrževalna dela na športnih rekvizitih 

Mali Podlog: 
- dokončati večnamenski objekt, 
- ureditev ograje ob športnem parku, 
- zasaditev, postavitev betonskih kant okoli parka. 

Gržeča vas: 
- dokončati objekt. 

Pristava: 
- vzdrževalna dela na obstoječih objektih 

Veliki Podlog: 
- priloga 
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K 4. točki 
 
 

Krajevni praznik 
 
 

Predsednica krajevne skupnosti prisotne seznani, da letos gostijo Jelše – ostalo ko pride Jernej.  
- Dogovor na obstoječi že urejeni lokaciji VP ali Gorica. 
- Otvoritev/zaključek infrastrukture 

 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

 
K 5. točki 

 
 

Formiranje delovnih skupin 
 

1. Komunalna infrastruktura, investicije in vzdrževanje cest: 
- Jože Žičkar 
- Karolina Cizerle 

2.  Kultura in društva (internet, praznik, priznanja, zank KS): 
- Andreja Zidarič 
- Zdravko Mežič 
- Marko Marinčič 

3.  Šport in rekreacija: 
- Martin Žibert 
- Jernej Urbanč 
- Marjan Kovačič 

 
 
 

K 6. točki 
 

Obravnava vlog in prošenj 
 

Predsedujoča prisotne seznani da ni bilo prejetih vlog in prošenj. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 

K 7. točki 
 
 

Plan dela za društva – sofinanciranje 
 

Predsedujoča člane sveta KS obvesti, da bo KS tudi v letošnjem letu pripravila razpis za 
sofinanciranje društev, ki naj bi bil objavljen v mesecu marcu. O razpisu bodo društva obveščena. 
 
Točkovnik ostane nespremenjen. 

 
 

K 8. točki 
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Imenovanje komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Veliki Podlog 
 

Predsedujoča predlaga, da se preloži na naslednjo sejo odločitev, da se priznanja podeljujejo 
obdobno na 2 ali 4 leta (razpis januarja po predhodnem dogovoru decembra). 
 

 
K 9. točki 

 
Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev 

 
Predsedujoča prisotne seznani, da je potrebno imenovati komisijo za dodelitev sredstev javnega 
razpisa za sofinanciranje društev. Po razpravi predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 

 Komisija za obravnavo vlog ob izvedbi razpisa za sofinanciranje društev: 
Irena Krstov– predsednica 
Karolina Cizerle – član I 
Marinčič Marko – član II 

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

 
K 10. točki 

 
Razno 

 
- Vodotoki – težave z zaraščanjem, vzdrževanjem) 
- Popis igrišč – veliko športnih objektov 
- Velik problem javna naročila (nismo usposobljeni za tovrstne priprave) 
- Težave s krajani, z razvozom gnojevke 
- Hitrost na cestah tako JP , občinskih in državnih 
- Nečiščenje/odpadna zemlja na cestah (v času oranj) 

 
 

K 11. točki 
 

Sestanek s predstavniki društev 
 
 

Na povabilo predsednice so se ob 1930  seje udeležili še predstavniki društev v KS Veliki Podlog. 
 
Seje so se udeležili naslednji predstavniki društev: 

 

 LOVSKA DRUŽINA VELIKI PODLOG 

 PGD VELIKI PODLOG 

 ŠTD GORICA 

 RIBIŠKO DRUŠTVO, VELIKI PODLOG  

 MK CESTNI VOLKOVI, VELIKI PODLOG  

 DRUŠTVO IZGNANCEV - KO DIS LESKOVEC,  

 ROMSKO ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO SKUPA,  
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 ROMSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ROMA DŽAM ANGLE KRŠKO 

 ŠD VELIKI PODLOG 
 
Predsedujoča je prisotne seznanila, da bo v mesecu marcu izveden razpis za sofinanciranje društev, 
ter podala besedo predstavnikom društev. 
 
 
PGD VELIKI PODLOG: zahvaljujejo se za donacijo. Bodo aktivno delali še naprej. 
 
 
ŠTD GORICA: zahvaljujejo se za donacijo in so pripravljeni še naprej sodelovati pri  organizacijah 
prireditev. 
 
LD V.PODLOG:  izpostavijo problem potepuških psov in se zahvaljujejo za donacijo. 
 
RIBIŠKO DRUŠTVO: težava z farmo Ihan, zaradi prekomerne koncentracije gnojevke v potoku. 
Aktivno delujejo, rib je. 
 
ROMSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ROMA DŽAM ANGLE KRŠKO: nekaj malega 
delajo. Potrudili se bodo, da letos naredijo več tekem. 
 
MK CESTNI VOLKOVI: zahvaljujejo se za donacijo. Izrazijo pripravljenost sodelovanja pri 
prireditvah. 
 
DRUŠTVO IZGNANCEV: zahvaljujejo se za donacijo. Veseli, da je zainteresiranost večja. 
 
ŠD VELIKI PODLOG: zahvaljujejo se za donacijo. Izrazijo pripravljenost sodelovanja pri prireditvah.  
 

 
KO RK Veliki Podlog: naknadno so se opravičili, da se niso udeležili seje saj niso prejeli vabila. 
 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo, zato je predsedujoča zaključila 2. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Veliki Podlog. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2200. 
 
 
       Predsedujoča svetu KS Veliki Podlog: 
 
        Karolina Cizerle,  
       Predsednica sveta KS Veliki Podlog 
  
  


