
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
19. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 10.9.2012 ob 19.30 uri v prostorih KS Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 18. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 10. korespondenčne seje 
3. Osnutek finančnega načrta za leti 2013/2014 
4. Pravilnik o krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih 
5. Sklep o sejninah in drugih povračilih stroškov  
6. Prerazporeditev sredstev 
7. Pobude in predlogi 
8. Razno  

 
 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Mirjana Marinčič, Alojz Kerin, Iztok Arh,  
Stanislava Pavkovič, Borut Arh, Jože Olovec ter poslovna sekretarka Monika Žokalj.  
 
Odsotna sta bila Ivan Kranjčevič in Jožica Bogovič.  
 
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 18. redne seje.  
 
G. Olovec se ne strinja s sklepom 1/1, zato je po elektronski pošti poslal pripombe, ki pa jih 
je predsednik prebral in določil sklep.  
 
Ostali svetniki niso imeli pripomb na zapisnik. 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 18. redne seje se sprejme v predlagani obliki. Pripomba g. Olovca se bo 
dopisala v zapisnik, ko bo predstavil konkretne teze. 
  
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 



Ad. 2 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 10. 
korespondenčne seje.  
 
Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 10. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Do 24.9. smo pozvani, da pripravimo finančne načrte z obrazložitvijo za leto 2013 in 2014, 
skupaj z načrtom razvojnih programov (NRP).  
Poslovna sekretarka je pripravila osnutek načrta, ki se veliko ne razlikuje od prejšnjih let, saj 
višina sredstev iz občinskega proračuna ostaja enaka.  
 
Sklep 3/1 
Osnutek finančnega načrta za leto 2013 in 2014 se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Svetniki so obravnavali Pravilnik o znaku, krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS 
Leskovec pri Krškem. Znak krajevne skupnosti je grafični prikaz podobe Leskovca pri Krškem, 
in sicer je upodobljen leskovški grad, vinska trta, sadje ter polje, z napisom LESKOVEC. 
Krajevni praznik je 1. junija in je posvečen spominu na vrnitev izgnancev iz druge svetovne 
vojne.  
 
Priznanja krajevne skupnosti so naslednja: zlato priznanje s plaketo KS Leskovec pri Krškem, 
srebrno priznanje s plaketo KS Leskovec pri Krškem in bronasto priznanje s plaketo KS 
Leskovec pri Krškem.  
 
Sklep 4/1 
Pravilnik o znaku, krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih se sprejme v 
predlagani obliki. 
 



Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
Ad. 5 
 
Potrebno je bilo sprejeti tudi sklep o sejninah in drugih povračilih stroškov. Svetniki so se 
odločili, da se jim sejnina polletno izplačuje v višini 0,8% plače župana, brez njegovega 
dodatka na delovno dobo. Predsedniku sveta KS pripada nagrada glede na obseg nalog, ki 
jih opravlja za KS, in sicer znaša nagrada (skupaj s sejninami za vodenje sej sveta KS) 3,9% 
letne županove plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Nagrada se predsedniku 
izplača polletno.  
  
Sklep 5/1 
Sklep o sejninah in drugih povračilih stroškov se sprejme v predlagani obliki.  
 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
Ad. 6 
 
Potrebno je bilo opraviti prerazporeditev sredstev, in sicer se iz konta 402003 (8071) 
odvzame 2.970,00 eur in se jih doda na konto 402006 (8071) – 170,00 eur; 402009 (8071) – 
200,00 eur; 402010 (8071) – 600,00 eur in 402099 (8071) – 2.000,00 eur. Iz konta 402999 
(8071) se odvzame 1.600,00 eur in se jih doda na konto 402099 (8071).  
 
Sklep 6/1  
Predlog prerazporeditve se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



Ad. 7 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec je 8. septembra praznovalo 120-letnico svojega 
delovanja. Parade se je udeležil tudi predsednik KS, ki se je gasilcem zahvalil za dobro 
sodelovanje v preteklosti kakor tudi v prihodnje, PGD pa je krajevni skupnosti v zahvalo za 
uspešno sodelovanje na svoji svečani seji podelilo plaketo. 
 
V mesecu oktobru bo g. Janez Rošker izdal svojo knjigo, ki bo širši javnosti tudi 
predstavljena. Ker g. Roškerja podpiramo, predsednik predlaga, da s strani KS poskrbimo 
primeren prostor, obveščanje javnosti in manjšo pogostitev, za kar bi se rezervirala sredstva 
v višini 250,00 eur.  
 
Sklep 7/1 
Za predstavitev knjige g. Janeza Roškerja se rezervira 250,00 eur.  
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
  
 
Na prejšnji redni seji smo prebrali prošnjo za finančno pomoč vrtca Pika Nogavička iz 
Leskovca in jih prosili, da nam posredujejo ponudbe za izvedbo del. Ponudbe smo 
pravočasno dobili, predsednik pa predlaga, da KS poskrbi za temeljno ploščo, hiško pa 
nabavijo iz sredstev, ki jih bodo uspeli zbrati.  
 
Sklep 7/2 
KS bo kot svoj prispevek financirala temeljno ploščo. Izvajalca se bo izbralo 
korespondenčno na podlagi prispelih ponudb. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
V Posavskem obzorniku in na oglasni deski KS je objavljeno javno naznanilo, ki javnost 
obvešča o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta za staro 
jedro Leskovec pri Krškem (OPPN) ter okoljskega poročila. Dokumentacija bo javno 
razgrnjena od 7. septembra do 10. oktobra v prostorih Občine Krško in Krajevne skupnosti. 
Javna obravnava bo izvedena v torek, 25. septembra v dvorani gasilskega doma v Leskovcu.  
 
S strani GVS d.d., globalno varnostni servis Novo mesto, smo prejeli dopis, v katerem nas 
prosijo za pomoč pri izdelavi Načrta varovanja v skladu z Uredbo o obveznem organiziranju 
službe varovanja na javnih prireditvah za lokal ANY TIME, Ulica Mladinskih brigad 1, 
Leskovec.  



Strokovna sodelavka je podala informacije v zvezi z zaprosilom družbe GVS, ter jih tudi 
obrazložila. 
 
Svetniki niso imeli pripomb, zato je predsednik predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 7/3 
Svetniki v zvezi z omenjenem lokalu nimajo pripomb. Družbi GVS d.d. se pošlje 
dopis. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 22:50 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 5.10.2012 
 


