
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 

ZAPISNIK 
 

21. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 
ki je bila v sredo, 12.12.2012 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 20. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 12. korespondenčne seje 
3. Božično – novoletni koncert 
4. Pobude in predlogi 
5. Razno  

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Mirjana Marinčič (se je pridružila pri 3. 

točki), Alojz Kerin, Iztok Arh, Ivan Kranjčevič, Jožica Bogovič ter poslovna sekretarka 
Monika Žokalj.  
 
Odsotni so bili Borut Arh, Jože Olovec in Stanislava Pavkovič. 
 
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 20. 
redne seje.  
 
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je sam predlagal, da se v 
zapisniku spremeni besedna zveza in sicer pred sklepom 5/1. Stavek: G. Olovec je 
izdelal različne modele sestave sveta, s čim se pa ostali niso strinjali se popravi s čim 
pa se nekateri niso strinjali. 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 20. redne seje se sprejme v predlagani obliki, z upoštevanjem 
pripombe g. Mežiča. 
 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 



Ad. 2 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 12. 
korespondenčne seje. Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 12. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Predsednik pove, da se je sestal odbor za prireditve v zvezi s prireditvijo ob zaključku 
leta za krajane. Na sestanku so se dogovorili glede prireditve, nastopajočih, tiska 
letakov in plakatov, pogostitve, povezovalke,… za novoletni koncert.   
Na novoletnem koncertu »Praznično voščilo krajanom« bodo nastopali Oktet Zven in 
Vokalna skupina Pasijonka iz Črnuč pri Ljubljani. Povezovalka prireditve bo gdč. 
Jasmina Spahalić, ki je že vodila prireditve v organizaciji KS. Pogostitev bo zaupana  
Aktivu kmečkih žena Krško polje. 
Za organizacijo novoletnega koncerta imamo predvidena sredstva, ki jih z 
gospodarnostjo ne bi smeli preseči.  
Predsednik je dodal, da računa na pomoč svetnikov pri  organizaciji in usmerjanju 
obiskovalcev v media center ob koncu koncerta, strežbe in čiščenja prostora po 
končanem srečanju.  
 
Sklep 3/1 
Svetniki so prejeli informacije o poteku novoletnega koncerta, 
zadolžitvami in finančno konstrukcijo. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 



Ad. 4 
 
29.11. je v OŠ Leskovec potekala predstavitev knjige g. Janeza Roškerja in gdč. 
Jasmine Spahalić: Trije kraji, eno mesto in celuloza. K predstavitvi se je uspešno 
vključila tudi KS, za kar se avtorja najlepše zahvaljujeta. 
 
G. Iztok Arh je predlagal, da bi se v spodnjem Leskovcu, v območju obrtne cone na 
zelenih površinah zasadila drevesa, ki bi v poletni vročini nudila senco, hkrati pa bi 
tudi vizualno izboljšalo izgled okolja ob parkirišču nasproti vulkanizerstva Unetič. 
Posadili bi javorje, za zasaditev in rastline se je dogovoril s podjetjem HPG d.o.o. iz 
Brežic, financiralo pa bi se iz vaške skupnosti Leskovec. 
Svetniki so se strinjali s pobudo g. Arha in jo podpirajo. 
 
Po krajši razpravi je predsednik zaključil sejo. 
 
 
Seja je bila končana ob 22:00 uri. 
 
Številka: 900-2/2012-25 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 4.1.2013 


