
 

____________________________________________________________________ 

 
 

 
Krajevna skupnost Veliki Podlog, Veliki Podlog 60,  

8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija  
M: +386 51 305 404, F: +386 7 49 75 055 

E: ks.veliki-podlog@krsko.si, W: www.krsko.si 
 

 

 

Stran | 1 

Šifra: 900 - 9 / 2018 - 15 (KS15) 
Veliki Podlog, 10.09. 2019 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog, ki je potekala dne, 10. 09. 2019 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, 
Marjan Kovačič in Marko Marinčič. 
 
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 zapisnikov 3. redne in 3. korespondenčne seje Sveta KS Veliki Podlog  
3. Osnutek proračuna 2020/2021in rebalans 2019 
4. Obravnava vlog in prošenj  
5. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – imenovanje 

odgovorne osebe za posredovanje IJZ 
6. Razno 
 
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

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

K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 3. redne in 3. korespondenčne seje Sveta KS Veliki Podlog 

 
Predsedujoča prisotnim najprej predstavi zapisnika, ki so jih prejeli z vabilom in poda informacije 
glede realizacije sklepov.  
Ker na zapisnika ni bilo pripomb, predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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- Zapisniki 3. redne in 3. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 3. točki 
Osnutek proračuna 2020 in 2021 ter rebalans 2019 

 
Predsedujoča je odprla razpravo in pozvala člane sveta, da podajo svoje predloge za oblikovanje 
proračuna za naslednji dve leti. Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi sodelujoči se sprejme sklep, 
da se proračun razporedi na obstoječe proračunske postavke, tako da se ohranijo sredstva za 
planirane aktivnosti in dodatno prerazporedijo na postavko prostorov za delovanje KS, kjer so 
predvidena adaptacija prostorov, notranja oprema, zamenjava stavbnega pohištva ipd., del sredstev 
se nameni tudi za vzdrževanje in obnovo igral-opreme na objektih za rekreacijo.  
 

- Sklep: Predstavljen predlog osnutka proračuna 2020 in 2021 in rebalans za proračunsko 
leto 2019 se potrdi. 

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

 
 

K 4. točki 
Obravnava vlog in prošenj 

 
Vlog in prošenj krajanov ni bilo. 
Odločanja v tej točki ni bilo. 

 
 

K 5. točki 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – 

imenovanje odgovorne osebe za posredovanje IJZ 
 
 

- Svet KS Veliki Podlog imenuje Ajdo Šturcl, univ.dipl.prav., višjo svetovalko za pravne 
zadeve, zaposleno v občinski upravi Občine Krško za posredovanje informacij javnega 
značaja. 

 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 6. točki 
Razno 

 
 
- Uradna otvoritev komunalne opremljenosti vasi Jelše in Gorica. Pripravi se krajši kulturni 

program v sodelovanju z osnovno šolo, predvidoma sredi oktobra. 
 
- Požigi polja in požari – s pristojnimi službami sklicati sestanek na to temo (inšpektorat, policija) 

 
- Znak KS – še ni čisto potrjen 

 
- Obdaritev otrok v mesecu decembru (pripravi se izbor daril in program) 

 
- Komunalna ureditev vasi Veliki Podlog in Pristava (pred pričetkom razgrnitev plana) 

 
- Razgrnitev elaboratov za komasacijo – prvi pogovori, pred razgrnitvijo plana 

 
- Ureditev statusa vaških sob in prostorov za rekreacijo (preveriti stanje na Občini – OOPN in 

pripraviti vse potrebno za nadaljevanje postopov) 
 

- Odstranitev plastike in smeti - Kanu inženiring d.o.o. Veliki Podlog 47 
Sklep: Družbo se pozove, da v določenem roku ustrezno deponira oz. odstrani vse odpadke, ki so 
nastali ob izvajanju dejavnosti, drugače se obvestiti pristojno inšpekcijsko službo 

 
- Vzdrževanje reda in miru ter sanacija poljskih poti  - Kmetija klobasa d.o.o., Mali Podlog 21 
Sklep: družbo se pozove, da javne poti uporablja za svojo dejavnosti v skladu z dobro kmetijsko 
prakso in se po uporabi vzpostavi prvotno stanje (odstranitev zemljine, nasutje gramoza); da pri svoji 
dejavnosti upošteva določila varovanja javnega reda in miru ter temu prilagodi svojo dejavnost 
(nakladi in razkladi  naj se opravljajo v dnevnem času). 

 
 
 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo, zato je predsedujoča zaključila 4. redno sejo sveta krajevne 
skupnosti Veliki Podlog. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2110. 
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS    Predsedujoča svetu KS Veliki Podlog: 

                                                                                              Karolina Cizerle, 
      Predsednica sveta KS Veliki Podlog  


