
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
22. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v sredo, 13.2.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 21. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 13. korespondenčne seje 
3. Potrditev finančnega načrta za leto 2013 in plan dela 
4. Potrditev zapisnika popisne komisije 
5. Poročilo o novoletnem koncertu 
6. Vaške skupnosti 
7. Pobude in predlogi 
8. Razno 

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Mirjana Marinčič , Alojz Kerin, Iztok Arh, 
Ivan Kranjčevič, Borut Arh, Jožica Bogovič ter strokovna sodelavka Monika Žokalj.  
 
Odsotna sta bila Jože Olovec in Stanislava Pavkovič. 
 
Na seji so bili prisotni tudi Damjan Bizjak, Bevc Jože in Antolič Drago.  
 
Predsednik g. Mežič je predlagal, da se na dnevni red uvrsti tudi osnutek pravilnika o 
sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne 
skupnosti Leskovec pri Krškem in imenovanje komisije za izvedbo razpisa v letu 2013. 
 
Sprejeti dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 21. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 13. korespondenčne seje 
3. Potrditev finančnega načrta za leto 2013 in plan dela 
4. Potrditev zapisnika popisne komisije 
5. Osnutek pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo 

na območju Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem in imenovanje komisije za 
izvedbo razpisa in dodeljevanje sredstev v letu 2013 

6. Poročilo o novoletnem koncertu 
7. Vaške skupnosti 
8. Pobude in predlogi 
9. Razno 

 
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 21. redne seje.  
 
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagal: 



Sklep 1/1 
Zapisnik 21. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 13. 
korespondenčne seje. Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 13. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 3 
V mesecu septembru smo pripravili in potrdili finančni načrt za leto 2013 in 2014, vendar pa 
mora svet KS po sprejemu proračuna na občinskem svetu, katerega sestavni del so tudi 
finančni načrti KS, še enkrat potrditi finančna načrta. Proračuna za leti 2013 in 2014  sta bila 
sprejeta na seji občinskega sveta dne 21.12.2012 in že objavljena v uradnem listu. Ker 
popravkov in pripomb na finančni načrt svetniki niso imeli je predsednik predlagal: 
 
Sklep 3/1 
Finančni načrt KS Leskovec pri Krškem za leti 2013 in 2014 se sprejme v 
predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik in strokovna sodelavka sta pripravila obrazec za plan dela v letu 2013 in ga 
posredovala svetnikom. Od njih se pričakuje, da do naslednje redne seje pripravijo predloge 
in ga izpolnijo.  
 



Ker so na seji prisostvovali tudi Damjan Bizjak, Bevc Jože in Antolič Drago, je predsednik 
predlagal, da jim da besedo. Pravijo, da so na sklicu seje videli, da se bo odločalo in 
razpravljalo tudi o planu dela za leto 2013, zato so želeli vedeti, ali je v tem planu tudi cesta, 
ki vodi k cerkvi sv. Ane v Leskovcu.  
Predsednik pove, da je želel organizirati skupni sestanek, tako kot je bilo dogovorjeno, 
vendar se mu ne zdi smiselno, ko pa je g. Olovec predlagal, da se za omenjeno cesto 
pripravi prekategorizacija iz JP2 v JP1, o čemer pa zgoraj omenjeni prisotni niso bili 
seznanjeni. Trenutno poteka priprava novega osnutka Odloka o kategorizaciji cest v občini 
Krški, ki bo praviloma obravnavan na občinski seji v mesecu aprilu.   
 
Ad. 4 
 
Dne 28.1.2013 se je sestala komisija za izvedbo popisa, v sestavi: Iztok Arh – predsednik, 
Jožica Bogovič – članica in Monika Žokalj – članica. Komisija je opravila popis osnovnih 
sredstev, opreme in finančnega stanja. Na podlagi popisa inventurnega lista so ugotovili, da 
se v prostorih KS Leskovec nahajajo sredstva, ki niso več uporabna zaradi zastarelosti in 
podali predlog odpisa. Krajevna skupnost Leskovec je v upravljanje od občine Krško prejela 
igrišče v Žadovinku, katerega vrednost znaša 12.495,30 eur. Pri popisu niso ugotovili 
presežkov in primanjkljajev. Finančno stanje se ujema z izpiskom UJP na dan 31.12.2012. 
Drugih pripomb komisija nima. 
 
Sklep 4/1 
Poročilo popisne komisije za leto 2012 se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5 
 
V mesecu marcu bo objavljen razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS Leskovec, zato 
so nam v občinski pravni službi pripravili nov osnutek pravilnika in merila, po katerem bodo 
društva ocenjena.  
Predsednik predlaga, da se svetnikom v elektronski obliki pošlje osnutek pravilnika, na 
katerega imajo možnost do 19.2. poslati vprašanja ali pripombe, 20.2. pa se za sprejetje 
razpiše korespondenčna seja.  
 
Prav tako je potrebno imenovati tudi novo komisijo za izvedbo razpisa in dodeljevanje 
sredstev v letošnjem letu. Predsednik vpraša svetnike, ali se strinjajo, da ostane komisija ista 
ali bi kakšnega člana še dodali. Svetniki se strinjajo, da se komisiji doda še Andrej Salmič. 
 
Sklep 5/1 
Za izvedbo razpisa in dodelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev v 
Krajevni skupnosti Leskovec za leto 2013 se imenujejo: 

- Mirjana Marinčič – predsednica, 

- Ivan Kranjčevič – član, 

- Jožica Bogovič – članica, 

- Andrej Salmič – član. 



Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Strokovna sodelavka je svetnikom podala poročilo o izvedbi Božično- novoletnega koncerta, 
ki se je odvijal 27.12.2012 v OŠ Leskovec in finančno specifikacijo. Svetniki na poročilo niso 
imeli pripomb. 
 
Sklep 6/1 
Poročilo o novoletnem koncertu se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 7. 
 
Tako kot vsako leto, se bodo tudi letos za delovanje vaških skupnosti (pod vaško skupnost se 
smatra volilna enota), dodelila finančna sredstva. Z omenjenimi sredstvi razpolaga svetnik iz 
omenjene skupnosti. Ključ delitve in višina ostanejo nespremenjeni. Predsednik g. Mežič je 
podal predlog delitve in sicer: vaška skupnost Leskovec 2.000,00 eur, ostale vaške skupnosti 
(Velika vas, Selce, Žadovinek, Veniše in Kobile) pa po 1.000,00 eur.  
Sredstva so predvidena v finančnem načrtu za leto 2013.  
Svetniki so bili obveščeni, da se dodeljena sredstva porabijo tekočem proračunskem letu in 
da se ne prenašajo.  
 
Po obrazložitvi je dal predsednik na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep 7/1 
Za omenjene vaške skupnosti se odobrijo finančna sredstva. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



Ad 8. 
 
Strokovna sodelavka je pripravila poslovno poročilo za leto 2012, ki ga bo potrebno skupaj z 
zaključnim računom oddati na Občino Krško in ga razdelila med svetnike. Ti so imeli možnost 
poročilo pogledati in nanj podati pripombe ali vprašanja, vendar le-teh niso imeli. Predsednik 
predlaga, da se o potrditvi sklepa naknadno s korespondenčno sejo. 
 
Sklep 8/1 
Zaključni račun KS Leskovec pri Krškem za leto 2012 se sprejme na 
korespondenčni seji, ki bo razpisana 18.2.2013. 
 
Sejo zapusti ga. Mirjana Marinčič. 
 
Predsednik je svetnike obvestil, da smo v začetku januarja prejeli račun za sanacijo brežine 
na ovinku na cesti Loke – Volovnik. Dela so bila naročena in izvedena v decembru 2012, zato 
bi račun moral biti izstavljen za leto 2012. Po ogledu na terenu je bilo ugotavljamo, da je bila 
storitev opravljena v bistveno krajšem času in manjšem obsegu glede na ponudbo št. 
50/2012. Ker plan dela za leto 2013 še ni  potrjen na seji sveta KS, smo račun za dela, ki jih 
je naročil g. Olovec, zavrnili. Predsednik svetnikom obrazloži situacijo, katero lahko podkrepi 
tudi s slikovnim materialom ter jih prosi za njihovo mnenje. Svetniki so mnenja, da glede na 
to, da obstajajo ponudniki, ki bi omenjena dela opravili v krajšem času in za manj denarja, 
račun nesporno zavračajo. O odločitvi sveta se g. Urbanča pisno obvesti. 
 
Prejeli smo tudi dopis ga. Stanislave Miler iz Lok, v katerem nas prosi za asfaltiranje javne 
poti JP 693803. Ker so tako kot drugod, tudi v naši KS trenutni problem finančna sredstva, so 
svetniki predlagali, glede na to, da omenjene ceste nimamo v planu dela za leto 2013, 
priskrbeti asfalt, sami pa v kolikor so pripravljeni poskrbijo za tampon in ostala gradbena 
dela. 
Ga. Miler se o odločitvi sveta obvesti z dopisom.  
 
Ker je KS Krško polje v svojem predlogu o novi kategorizaciji cest v občini Krško predlagalo, 
da se cesta, ki vodi na Beli breg zapre za promet, je predsednik g. Mežič mnenja, da bi 
enako lahko storila tudi naša KS. Svetniki se z omenjenim predlogom strinjajo.  
 
Dne 8.2.2013 so našo KS obiskali Koranti iz Markovcev pri Ptuju in poskrbeli za prijetno 
vzdušje na trgu pred cerkvijo. Ker želimo, da omenjeno srečanje ostane tradicionalno, 
predsednik predlaga, da se jim za dobro voljo in povrnitev stroškov na podlagi pogodbe, 
nakaže 150,00 eur.  
 
Sklep 8/2 
Korantom iz Markovca pri Ptuju se v zahvalo nakaže donacija v znesku 150,00 €. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik ima po 20. členu Odloka o proračunu občine Krško pristojnost za izbor izvajalcev, 
storitev in nabavo materiala za realizacijo finančnega načrta in programa dela, če svet 



krajevne skupnosti ne določi, da bo sam izvajal izbor izvajalcev. Predsednik predlaga, da mu 
svet odobri sklepanje poslov do višine 2.000 €, vendar ima dolžnost, da o opravljenih delih in 
izboru svetnike redno obvešča na sejah. 
 
Sklep 8/3 
Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za izbor izvajalcev, storitev in 
nabavo do višine 2.000 €. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 9. 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 21:30 uri. 
 
 
Številka: 900-1/2013-3 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 28.2.2013 


