
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
18. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v sredo, 27.6.2012 ob 20.00 uri v prostorih KS Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 17. redne seje sveta KS 
2. Poročilo o krajevnem prazniku 
3. Zaprosilo za finančno pomoč društva Soţitje Krško  
4. Zaprosilo za donacijo VDC Krško – Leskovec 

5. Zaprosilo vrtca – PIKA NOGAVIČKA za pomoč pri nabavi lesene hišice 

6. Prerazporeditev sredstev 

7. Pobude in predlogi 
8. Razno 

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Meţič, Andrej Salmič, Mirjana Marinčič, Alojz Kerin, Joţica 
Bogovič, Iztok Arh, Ivan Kranjčevič, Stanislava Pavkovič, Borut Arh ter poslovna sekretarka 
Monika Ţokalj.  
 
Odsoten je bil Joţe Olovec. 
 
Na seji je bil prisoten tudi ţupan, g. Miran Stanko. 
 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetem dnevnem redu je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 1 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 17. redne seje.  
 
Predsednik ţeli, da se v zapisnik pri šestem odstavku točke Ad. 5 doda, da se g. Meţič s tem 
ne strinja, ampak ţeli, da se v nadaljnje svetniki odločajo, katera dela so nujno potrebna in o 
tem odločajo ter potrdijo s sklepom. Prav tako se spremeni tudi sklep, in sicer bi se glasil: V 
prihodnje se svetnikom mesečno poroča o opravljenih delih in porabi sredstev. 
 
Predlaga, da se spremeni tudi sklep 6/2 in sicer bi se glasil: Svetniki so seznanjeni z 
odločitvijo krajanov in pravnih oseb glede preimenovanja ulice 11. novembra. Prebivalci se s 
preimenovanjem imena ulice ne strinjajo. Na občino se pošlje dopis s sklepom.  
 
Pred sejo so vsi svetniki po elektronski pošti prejeli tudi pritoţbe g. Olovca. Predsednikova 
odločitev je bila, da se njegovih pritoţb ne upošteva, ker negira svoje izjave.  
 
Ostali svetniki niso imeli pripomb na zapisnik. 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 17. redne seje se sprejme v predlagani obliki, z upoštevanjem pripomb 
g. Mežiča. 
  



Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 2 
 
V mesecu juniju je bilo v sklopu krajevnega praznika pripravljenih in uspešno izpeljanih 8 
prireditev. Treba je poudariti, da je bila udeleţba prav na vseh prireditvah zadovoljiva, 
vendar si ţelimo, da bi se krajani še rajši udeleţevali programa, ki je namenjen prav njim.  
 
Ga. Ţokalj je pripravila tudi finančno specifikacijo in jo predstavila svetnikom. Le-ta kaţe, da 
so bila vsa sredstva v okvirjih, ki smo si jih zastavili in da smo za letošnji praznik porabili 
manj denarja, kot smo planirali.  
 
Sklep 2/1 
Poročilo o krajevnem prazniku in finančna specifikacija se sprejme v predlagani 
obliki. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Prejeli smo vlogo za finančno pomoč Društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju Soţitje Krško. Gre za eno izmed najteţavnejših humanitarnih invalidskih organizacij v 
občini, za katere skrbijo ne glede na njihovo starost, torej od rojstva do smrti.  
 
Ker so njihovi varovanci tudi iz naše Krajevne skupnosti in je opaziti veliko humanost 
omenjene organizacije pri delu z varovanci, je predsednik predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 3/1 
Društvu Sožitje Krško se nakaže 100,00 eur iz konta pokroviteljstva in dotacije 
krajevne skupnosti. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 



Ad. 4 
 
S strani Varstveno – delovnega centra Krško – Leskovec smo prejeli zaprosilo za finančno 
pomoč, in sicer za letovanje varovancev v Ankaranu, v času od 27. – 31. avgusta, katerega 
stroški za enega varovanca znašajo 250,00 eur. Iz naše krajevne skupnosti se bosta 
letovanja udeleţila 2 varovanca. 
 
Predsednik pove, da z VDC-jem dobro sodelujemo ţe več let in da je prav, da jim tudi letos 
finančno pomagamo. Omenjena organizacija dela predvsem na humanem področju v korist 
oseb, ki so potrebne pomoči, zato je potrebno podpreti njihovo delovanje, saj je tudi to naše 
poslanstvo. 
 
Sklep 4/1 
Za letovanje 1 varovanca se nameni 250,00 eur iz konta pokroviteljstva in 
dotacije krajevne skupnosti. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
Ad. 5 
 
S strani OŠ Leskovec – enota vrtec Pika Nogavička smo prejeli prošnjo, v kateri nas 
strokovne sodelavke vrtca prosijo za pomoč pri nakupu lesene hišice, ki bi otrokom v času 
bivanja na igrišču sluţila kot igralo, v času ko pa bodo zaposleni z drugimi aktivnostmi, pa 
kot shramba za športne rekvizite.  
 
Ga. Pavkovič, ki je hkrati tudi vzgojiteljica v omenjen vrtcu pove, da še nimajo izbrane hiške, 
vendar iščejo ugodno ponudbo in denar za nakup.  
 
Predsednik predlaga, da se za nakup hiške rezervira 150,00 eur in da se počaka do naslednje 
redne seje, kjer pričakujemo kakšno dodatno informacijo. Prav tako predlaga, da prošnjo 
pošljejo tudi na občino in tudi njih prosijo za sredstva.  
 
Sklep 5/1  
O omenjeni pobudi se bo odločalo na naslednji redni seji. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



Ad. 6 
 

Potrebno je bilo opraviti prerazporeditev sredstev, in sicer se iz konta 402999 (8071) 
odvzame 200,00 eur in se jih doda na konto 412000 (8070), iz konta 402999 (8071) 
se odvzame 4.000,00 eur in se jih doda na konto 402003 (8071) – 195,00 eur, konto 
402006 (8071) – 90,00 EUR, konto 402009 (8071) – 200,00 eur, konto 402010 
(8071) – 500,00 eur in 402099 (8071) – 3.015,00 eur. Iz konta 402503 (8079) se 
odvzame 500,00 eur in se jih doda na konto 412000 (8070). Iz konta 402999 (8113) 
se odvzame 5.280,00 eur in se jih doda na konto 402905 (8113). Iz konta 402999 
(8190) se odvzame 7.000,00 eur in se jih doda na konto 402099 (8190) – 1.000,00 
eur in 402503 (8190) – 6.000,00 eur. 
 
Sklep 6/1  
Predlog prerazporeditve se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7 
 
Na sklep sveta KS o sofinanciranju društev v KS Leskovec, št. 410-57/2012-17 z dne 
21.5.2012, se je pritoţil ARC- zdruţenje za uravnavanje sobivanja. V svoji pritoţbi navaja, da 
so se na javni razpis prijavili pravočasno, s popolno vlogo in da so na podlagi tega upravičeni 
do sredstev.  
 
V pravno sluţbo občine Krško smo posredovali vso dokumentacijo, ki jo je društvo poslalo na 
KS v času razpisa, skupaj z njihovo pritoţbo in jih prosili za odločbo na drugi stopnji.  
 
Iz njihove strani smo prejeli naslednji odgovor:  
 
Pritoţba ARC – zdruţenja za uravnavanje sobivanja, Ţadovinek 9a, Leskovec pri Krškem, 
zoper sklep št. 410-57/2012-17, z dne 21.5.2012, se kot neutemeljena z a v r n e. 
 
Z izpodbijanim sklepom je organ prve stopnje, na podlagi 111. člena Statuta Občine Krško 
(Ur.l. RS, št. 98/00 prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11), Pravilnika o 
sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne 
skupnosti Leskovec pri Krškem za leto 2012 in Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti 
društev v Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem za leto 2012, odločil, da društvu ARC – 
zdruţenja za uravnavanje sobivanja ne odobri sofinanciranja dejavnosti društva, in sicer iz 
razloga, ker se na podlagi razpisne dokumentacije niso prijavili s konkretnim programom.  
 
Pritoţnik v svoji pritoţbi navaja, da so se na omenjeni javni razpis javili v roku in pravilno in 
da so v skladu s III. odstavkom javnega razpisa upravičenci za dodelitev sredstev. Hkrati 
dodaja, da v skladu s V. odstavkom javnega razpisa izpolnjujejo posebna pogoja in da so v 
skladu s 3. točko VI. odstavka javnega razpisa opredelili kratek opis dejavnosti, ki jih društvo 
namerava izvesti v letu 2012.   



Drugostopenjski organ ugotavlja, da je pritoţba pritoţnika pravočasna, dovoljena in vloţena 
po upravičeni osebi, zato jo je organ druge stopnje vzel v reševanje in v skladu z 2. 
odstavkom 247. člena ZUP po uradni dolţnosti preizkusil sklep organa prve stopnje glede 
bistvenih kršitev postopka na prvi stopnji in uporabe materialnih predpisov, v skladu s 1. 
odstavkom 247. člena ZUP, pa ga je preizkusil v delu, v katerem ga pritoţnik izpodbija. 
 
Pritoţba je neutemeljena. 
 
V postopku na prvi stopnji je bilo pravilno ugotovljeno, da društvo ARC – zdruţenja za 
uravnavanje sobivanja ni upravičeno do sofinanciranja dejavnosti društev.   
 
Društvo se je na javni razpis prijavilo z dvema projektoma, in sicer z vlogo za pridobitev 
sredstev za osnovno dejavnost zdruţenja in z vlogo za pridobitev sredstev za udeleţbo na 
okrogli mizi »Implementacija Aarhuške konvencije« v Luxemburgu 15. in 16. februarja 2012. 
Drugostopenjski organ ugotavlja, da so navedbe pritoţnika, da se je društvo na javni razpis 
prijavilo v roku in v skladu s predpisi, pravilna. Vendar pa, tako v prvi kot v drugi pisni vlogi, 
niso navedli konkretnega projekta, s katerim bi predstavljali Krajevno skupnost Leskovec pri 
Krškem in s tem aktivno izvajali svojo dejavnost, ki je namenjena širši javnosti. Pri eni vlogi 
gre namreč za sodelovanje na konferenci, ki je ne organizira sam prijavitelj in ta tudi ni 
dostopna širši javnosti v krajevni skupnosti, pri drugi vlogi pa za finančno podporo osnovne 
dejavnosti društva v letu 2012, pri čemer iz prijave ni razvidno, da bo društvo izvedlo 
kakršno koli dejavnost oz. kakor koli doprineslo k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti 
in ne gre za organiziranje katere koli oblike, na katero je vabljena širša javnost, kot to določa 
druga alineja III. točke javnega razpisa. V bistvu gre za stroške golega delovanja oz. obstoja 
društva kot takega in ne za aktivnost, ki se lahko sofinancira na podlagi konkretnega javnega 
razpisa. 
 
Predsednik predlaga sklep: 
 
Sklep 7/1 
Pritožba ARC- združenja za uravnavanje sobivanja je neutemeljena.  
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Iz občine smo prejeli dopis, v katerem nas prosijo za izdajo soglasja za ukinitev 
javnega dobra za parc. št. 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in 
2203/23 vse k.o. Senuše. Občinska uprava Občine Krško bi zaradi zaokroţevanja 
pripadajočih gradbenih parcel, ki se nahajajo v Poslovni coni Drnovo – zahod rada 
menjala oz. prodala zgoraj navedene parcele. Ker so vse navedene parcele sedaj 
kategorizirane kot javno dobro, ne morejo biti predmet menjave oz. prodaje in mora 
občinski svet pred prodajo takšnega zemljišča potrditi ukinitev javnega dobra.  
 
Sklep 7/2  

KS Leskovec daje soglasje za ukinitev javnega dobra na parc. št. 2203/6, 
2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in 2203/23 vse k.o. Senuše. 



 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Iz računovodstva občine Krško smo bili obveščeni, da imamo iz leta 2008 in 2009 še za 
707,13 eur odprtih postavk, in da moramo sprejeti sklep ali bomo terjatve odpisali ali pa 
bomo izstavili opomine in obračunali še zamudne obresti. Predsednik pove, da je teţko 
nekoga terjati za nekaj let za nazaj, sploh ker so to majhni zneski, nekatere dokumentacije 
zaradi prenosa računovodstva sploh ni, nekaj ljudi, ki imajo dolg do KS je ţe umrlo.  
 
Sklep 7/3 
Odprte terjatve iz leta 2008 in 2009, v znesku 707,13 eur se odpišejo. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8 
 
Zadnja točka je bila namenjena vprašanjem za ţupana.  
 
Vprašanje: Bojan Meţič - Gradnja večnamenske dvorane v Leskovcu 
 
Predsednika je zanimalo kako je z gradnjo večnamenske dvorane, katere investitor je Ţupnija 
Leskovec, sofinancer pa občina Krško. Med gradivom za občinsko sejo, smo namreč zasledili 
tudi vprašanje občinskega svetnika g. Aleša Suše, v katerem se sprašuje ali je gradnja 
upravičena, glede na to, da je občina ustanovitelj in delni financer javnega zavoda Kulturni 
dom Krško, kateri pa je nujno potreben obnove.  
 
G. Stanko pove, da popolnoma razume skrb Kulturnega doma, kajti ţe sedaj imajo probleme 
z zapolnitvijo velike dvorane, ki sprejme 570 obiskovalcev. Nadaljnje navaja precej slabe 
izkušnje z dvorano v Dolenji vasi. Popolnoma nova dvorana, ki pa ni izkoriščena in večinoma 
sameva. Pove, da je Kulturno društvo Leskovec zelo aktivno in da si dvorano vsekakor 
zasluţi, vendar je potrebno počakati, da se sestane projektna skupina, predvidoma v mesecu 
juliju, na katerem bo več znanega. Zaenkrat idejo o gradnji podpira, vendar je potrebno 
počakati na finančno konstrukcijo, ki pa upa ne bo presegla začrtanega plana.  
 
V: Bojan Meţič - Protokol za Šrajbarski turn 
 
Ţupan pove, da ima občina trenutno podpisanih protokolov za 32 milijonov eur in da je 8 
milijonov eur ţe sama zaloţila, ker so se stvari na drţavni ravni upočasnile in iz njihove strani 
ne prihaja do transakcij. 
 



Vprašanje: Bojan Meţič – 150-letnica prihoda ţeleznice v Krško in izdaja nove knjige g. 
Janeza Roškerja 
 
Ţupan je z obletnico in izdajo knjige seznanjen in idejo o proslavitvi te pomembne pridobitve 
podpira. Več podrobnosti o sodelovanju občine pri tem projektu bo znano v naslednjih 
mesecih.  
 
 
Vprašanje: Bojan Meţič – aţurnost občinskih sluţb 
 
Ţupan je prav na vsakem sestanku, ki jih je imel do sedaj po krajevnih skupnostih zasledil ta 
problem. Povsod se pritoţujejo, da so sluţbe z odgovori prepočasne, včasih sploh ne 
odgovorijo. Na omenjeno bodo zaposleni ponovno opozorjeni.  
 
Vprašanje: Alojz Kerin – kategorizacija cest 
 
G. Kerin je ţupana spraševal zakaj kategorizacija ceste v Selcah na parc. št. 3337 k.o. Raka  
traja ţe več let, kljub večkratnim dopisom.  
 
Ţupan si je omenjeno vprašanje zapisal in ga bo posredoval oddelku za gospodarsko 
infrastrukturo.  
 
Vprašanje: Borut Arh – zemljišče pri gasilskem domu v Leskovcu 
 
G. Arh pove, da je zemljišče okoli gasilskega doma v občinski lasti, vendar ga ureja gasilsko 
društvo Leskovec. Zanima ga, ali ga občina lahko da gasilcem v trajno uporabo ali s pogodbo 
za uporabo 99 let.  
 
Ţupan predlaga, da se omenjena pobuda pošlje na občino. 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 22:40 uri. 
 
 
Zapisala: 
Monika Ţokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Meţič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 1.8.2012 

 


