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Šifra: 900 - 7 / 2018 - 13 (KS14) 
Podbočje, 26. 4. 2019 

 
Sklicujem 

 
2. korespondenčno sejo sveta Krajevne skupnosti Podbočje, 

 
ki bo potekala v ponedeljek, 6. maja  2019, med 8. in 9. uro,  

in jo bo sodelavka za KS izvedla telefonsko. 
 

 
Za 1. korespondenčno sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Sprejem sklepa o potrditvi predloga komisije za dodelitev sredstev javnega 
razpisa za sofinanciranje društev v letu 2019 

 
 
V nadaljevanju podajamo predlog sklepa, do katerega se opredelite: ZA, PROTI ali NE 
GLASUJEM. 

 
K 1. točki: 
 
 Svet krajevne skupnosti Podbočje potrdi predlog komisije za dodelitev sredstev 

prosilcem na javnem razpisu. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
K gradivu za korespondenčno sejo prilagamo predlog delitve sredstev, ki ga je pripravila komisija 
za obravnavo vlog. Predlagamo, da se dodelitev sredstev potrdi v obliki, kot jo je predlagala 
komisija. 
 
Komisija je obravnavala in točkovala vse prispele vloge v skladu  s pravilnikom o sofinanciranju 
dejavnosti in projektov društev, ki delujejo na območju KS Podbočje. Pri vlogi Združenje borcev za 
vrednote NOB, KO Podbočje je bilo ugotovljeno, da se je navedeno društvo z istim programom 
prijavilo na razpis Občine Krško in so jim bila  sredstva  za prijavljeni program odobrena . Zaradi 
prepovedi dvojnega sofinanciranja istih projektov/programov iz več javnih sredstev za isti namen, 
KS ne sme odobriti dodelitve sredstev. Iz navedenega razloga se vloga Združenje borcev za 
vrednote NOB, KO Podbočje zavrne. Ostalim društvom se sredstva razdelijo kot  je razvidno iz 
priloge.  
 

 
Prosimo vas, da ste med zgoraj navedenim intervalom izvedbe seje telefonsko dosegljivi, lahko pa 
vaš glas sporočite tudi na mail: irena.krstov@krsko.si  
 
 
Pripravila: 
Irena Krstov,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS 
       

                                                                   Janez Barbič 
Predsednik Sveta KS Podbočje 
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Priloga: 

1. 1x predlog sklepa o potrditvi predloga komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za 
sofinanciranje društev v letu 2019 

        
Vročiti: 

- Vsem svetnikom, po e-pošti 
- 1 x Zbirka dokumentarnega gradiva 
 


