
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
20. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 29.10.2012 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 19. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 11. korespondenčne seje 
3. Zimska služba v zimski sezoni 2012/2013 
4. Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v  

svete krajevnih skupnosti v občini Krško 
5. Imenovanje popisne komisije za leto 2012 
6. Rebalans proračuna 
7. Pobude in predlogi 
8. Razno  

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Mirjana Marinčič, Alojz Kerin, Iztok Arh,  
Ivan Kranjčevič, Borut Arh, Jože Olovec, Stanislava Pavkovič ter poslovna sekretarka Monika 
Žokalj.  
 
Odsotna je bila Jožica Bogovič.  
 
Na seji so bili prisotni tudi Damjan Bizjak, Bevc Jože in Antolič Drago. Zato je predsednik 
predlagal spremembo dnevnega reda in dodal točko.  
 
Sprejeti dnevni red: 
 

1. Informacija o modernizaciji javne poti JP 693892 Odcep Anke Salmičeve 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 19. redne seje sveta KS 
3. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 11. korespondenčne seje 
4. Zimska služba v zimski sezoni 2012/2013 
5. Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v  

svete krajevnih skupnosti v občini Krško 
6. Imenovanje popisne komisije za leto 2012 
7. Rebalans proračuna 
8. Pobude in predlogi 
9. Razno 

 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetem dnevnem redu je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 1 
 
Predsednik je pozval prisotne krajane, da predstavijo problematiko zaradi katere so prisotni 
na seji. Po predstavitvi težav krajanov je na sejo prispel še svetnik g. Olovec Jože, ki je 
potem podal svoje mnenje v zvezi z rekonstrukcijo ceste- poti k cerkvi Sv. Ane.  
G. Olovec pove, da smo iz občine dobili soglasje h gradnji  modernizacije javne poti JP 
693892 Odcep Anke Salmičeve, na katerem je navedenih 18 pogojev. Meni, da njegovo 



poslanstvo ni iskanje in pridobivanje soglasij, ki so zapisani v projektnih pogojih tako, da 
pokaže na predsednika in poslovno sekretarko, ki da sta za to plačana in naj urejata v 
sodelovanju z občino.  
Predsednik je prisotne krajane vprašal, ali so iz strani svetnikov sploh dobili kakšno 
informacijo in ali so bili seznanjeni s projektnimi pogoji. Ker je bil odgovor negativen je 
predlagal, da se najprej sestanejo in pregledajo pogoje, da bodo videli kaj vse je potrebno. 
G. Bizjak predlaga, da se skliče sestanek na katerega se povabi tudi odgovorno osebo s 
strani občine, g. Somrak Nika ter se doreče kaj in kako dalje.  
Predsednik pozove svetnika, da krajanom predstavita projektne pogoje, tajnici pa predlaga, 
da krajanom posreduje omenjeni dopis. 
Po krajši debati predsednik predlaga naslednji sklep:  
 
Sklep 1/1 
Prisotnim krajanom se pošlje zahtevane pogoje za izgradnjo ceste. Skliče se 
sestanek, nanj se povabi g. Somrak Nika. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Po sprejetju navedenega sklepa so prisotni krajani zapustili sejo. 
 
Ad. 2 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 19. redne seje.  
 
G. Olovec se ne strinja s sklepom 1/1, vendar ga predsednik ni želel spremeniti, ker je le-ta 
bil sprejet z večino glasov.  
 
Ostali svetniki niso imeli pripomb na zapisnik. 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 19. redne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 11. 
korespondenčne seje. Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb.  
 



Sklep 3/1 
Zapisnik 11. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Za zimsko vzdrževanje cest je potrebno opraviti javno naročilo male vrednosti (JNMV), ki bo 
izvedeno po »enostavnem postopku«, neizbranih ponudnikov pa o rezultatih odpiranja 
ponudb samodejno ne bomo obveščali. Svetniki so bili z razpisom seznanjeni in so predlagali 
ponudnike. O izvajalcu se bo odločalo korespondenčno.   
 
Sklep 4/1 
Predlagane ponudnike storitev se pozove k oddaji ponudbe za zimsko službo, 
obdobje 2012/2013, Ponudbe morajo oddati do 30.10.2012. Z najugodnejšim 
izvajalcem bo sklenjena pogodba. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5 
 
Iz občine smo bili pozvani, da podamo morebitne pisne pripombe na osnutek Odloka o 
določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enotah za volitve v svete 
krajevnih skupnosti v občini Krško, ki bo obravnavan na naslednji seji Občinskega sveta.  
 
V Odloku piše, da Svet krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem šteje 12 članov, za volitve 
članov Sveta krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem se določi 6 volilnih enot. Prva volilna 
enota zajema naselje Leskovec pri Krškem, v njej se izvoli 3 člane sveta. Druga volilna enota 
zajema naselji Gorenja vas pri Leskovcu in Velika vas, v njej se izvoli 3 člane sveta. Tretja 
volilna enota zajema naselja Selce pri Leskovcu, Libelj, Loke in Volovnik, v njej se izvoli 2 
člana. Četrta volilna enota zajema naselje Veniše, v njej se izvoli 2 člana sveta. Peta volilna 
enota zajema naselje Žadovinek, v njej se izvoli 1 član sveta. Šesta volilna enota zajema 
naselja Kobile, Ivandol in Nemška gora, v njej se izvoli 1 član sveta.  
 
Predsednik je svetnike pozval k razpravi.  
Predsedujoči je podal informacije v zvezi z to problematiko, ki smo jo obravnavali že v 
prejšnjem mandatu. Obrazložil je, da je število nesorazmerno in da je potrebno v samem 
Leskovcu spremeniti št. svetnikov, saj je največji kraj in ima največ prebivalcev v KS 
Leskovec. Po krajši obrazložitvi je predlagal, da se doda Leskovcu 2 člana in bi jih imel potem 



skupaj 5 članov v svetu KS ter da se volilna enota razdeli na 2 enoti, ostale volilne enote in 
število svetnikov ostane nespremenjeno. 
 
G. Olovec predlaga, da se število svetnikov v Leskovcu poveča iz 3 na 6, v ostalih volilnih 
enotah pa ostane nespremenjeno, skupaj 9 svetnikov. 
G. Olovec je izdelal različne modele sestave svet s čim se pa nekateri niso strinjali, zato je 
ostal pri zgoraj omenjenem predlogu.   
 
Predsednik predlaga: 
 
Sklep 5/1 
Število članov sveta iz Leskovca se iz 3 poveča na 6. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 4; PROTI: 4 
 
Predlagani sklep ni bil sprejet. 
 
Pri tej točki sejo zapusti g. Olovec. 
 
Predsednik predlaga sklep, da se Leskovcu doda 2 svetnika, ki pa so ga svetniki 
nepremišljeno zavrnili, še preden ga je dokončno formuliral. 
 
G. Kerin poda svoje mnenje, da se ne glasuje dvakrat o isti temi, pridružili so se mu še 
nekateri svetniki. 
Ga. Marinčič je želela, da se v zapisnik zapiše, da zaradi napačnega razumevanja ni želela 
glasovati za drugi sklep pri isti točki razprave.  
 
Predsedujoči je podal obrazložitev v zvezi z nastalo situacijo ter svetnike seznanil s 
posledicami zgoraj navedenega zapleta. 
 
Sledila je krajša razprava in izmenjava mnenj. 
 
Po krajši razpravi je predsednik predlagal: 
 
Sklep 5/2 
Ponovno se odloča o številu svetnikov volilni enoti Leskovec. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Predsednik ponovno obrazloži, da so že leta 2010 odločali o povečanju števila svetnikov in 
takrat s šestimi glasovi ZA in enim glasom PROTI sprejeli sklep, da bi svet štel 14 članov, če 
Leskovec razdelimo na 2 volilni enoti in da se število svetnikov v Leskovcu poveča iz 3 na 5. 



Obrazložil je tudi razdelitev volilne enote na dva dela ter katere ulice zajema. 
Predlog je podpiral že leta 2010 in za tem predlogom ostaja. 
 
Skladno s sklepom št. 5/2 in željo prisotnih svetnikov je predsednik predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 5/3 
Število svetnikov v volilni enoti Leskovec se poveča za 2 svetnika, skupaj 5 
svetnikov. Volilna enota se razdeli na 2 volilni enoti. V volilni enoti I., ki obsega 
spodnji del naselja Leskovec pri Krškem (Gasilska pot, Grajska pot, Nova pot, 
Pekarska pot, Pionirska cesta, Pot na beli breg, Pot na Črnile, Trg borcev, Ulce, Ul. 
11. novembra, Ul. MDB in Wolfova ulica), se v svet krajevne skupnosti izvolita 2 
člana; v volilni enoti II., ki obsega zgornji del naselja Leskovec pri Krškem 
(preostale ulice), se izvoli 3 člane sveta. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu, Statutom občine Krško in Pravilniku o računovodstvu 
in spremembah je potrebno sprejeti sklep o popisu ter sestavi in delu popisne komisije za 
leto 2012. 
 
Naloga popisne komisije je, da popiše neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena 
osnovna sredstva, zaloge, gotovino v blagajni, denarna sredstva na računih, terjatve in 
obveznosti ter izvenbilančno evidenco. Popisna komisija ugotavlja stanje na dan 31.12.2012 
s popisovanjem ter sestavlja popisne liste in poročilo o popisu. Člani popisne komisije so 
odgovorni za resničnost s popisom ugotovljenega stanja, pravilnost sestavitve popisnih listov, 
pravočasnost popisa in pravilnost poročila o popisu. Popisna komisija prične s popisom takoj 
po sprejetju sklepa in ga zaključi ter posreduje v sprejem svetu KS do 31.01.2013. Poročilo 
se skupaj s sklepom sveta KS dostavi knjigovodski službi in občini Krško (v kolikor se 
računovodstvo vodi samostojno) najkasneje do 11.02.2013. 

 
Sklep 6/1  
Imenuje se popisna komisija v sestavi:  
Iztok Arh- predsednik,  
Monika Žokalj - članica  
Jožica Bogovič - članica 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



Ad. 7 
 
Svetnikom je bil pojasnjen in obrazložen predlog rebalansa za leto 2012. Nanj niso imeli 
pripomb. 
 
Sklep 7/1 
Predlog rebalansa se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8 
 
Predsednik je na kratko podal poročilo o srečanju starejših krajanov, ki se ga je dne 
26.10.2012 na povabilo organizatorjev tudi sam udeležil, kajti KS je tudi letos priskočila na 
pomoč pri organiziranju ter financirala pogostitev v skladu s sprejetim sklepom o dodelitvi 
finančne pomoči. Predsednica OORK, ga. Helena Rogič, se je v svojem in imenu članov 
zahvalila za izkazano pomoč pri izvedbi srečanja vsem svetnikom sveta KS ter izrazila željo 
dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.  
Svetniki so bili seznanjeni z zahvalo OORK. 
 
Kulturno društvo Leskovec je na svet KS poslalo prošnjo za finančno pomoč pri organizaciji 
etnološko kulturne prireditve.  
Dne 10.11.2012 bodo namreč v prostorih OŠ Leskovec organizirali kulturno prireditev z 
naslovom: «Martinovanje po starih šegah in navadah 2012.« V kulturnem programu se bodo 
poleg Dramske sekcije kulturnega društva Leskovec predstavili še gosti iz sosednjih kulturnih 
društev, mošt pa bo blagoslovil gospod župnik Ludvik Žagar.  
 
Sklep 8/1 
Kulturnemu društvu Leskovec se odobrijo finančna sredstva v znesku 350,00 eur 
(konto vaška skupnost Leskovec) za pogostitev na kulturni prireditvi. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik je svetnikom podal informacijo o novoletnem koncertu, ki bo 27.12. v OŠ 
Leskovec. O vseh nadaljnjih informacijah in zadolžitvah bodo svetniki obveščeni na naslednji 
redni seji. Za organizacijo novoletnega koncerta imamo v finančnem načrtu predvidena 
sredstva, katera pa z dobrimi odločitvami in gospodarnostjo ne bi smeli preseči.  
 
Že na prejšnji seji smo prebrali prošnjo za pomoč pri nakupu igralnega stolpa, ki nam ga je 
posredoval kolektiv vrtca Pika Nogavička, vendar smo od njih zahtevali da pridobijo ponudbe, 



na podlagi katerih bomo lahko sredstva tudi odobrili. Vso zahtevano dokumentacijo so nam 
dostavili, zato predsednik predlaga: 
 
Sklep 8/2 
Na zaprosilo vrtca Pika Nogavička se odobrijo sredstva v višini 500,00 eur za 
nakup podlag, na kateri bo postavljen igralni stolp. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 22:00 uri. 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
Leskovec pri Krškem, 26.11.2012 
 
 
Št.: 900-2/2012-22 


