
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
24. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v sredo, 17.4.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 23. redne seje sveta KS 
2. Donacije društvom 
3. Krajevni praznik 2013 
4. Priznanja KS  
5. Plan dela v letu 2013 
6. Čistilna akcija 
7. Imenovanje članov v Komisijo za izvedbo postopka usklajevanja imen ulic v KS mesta 

Krško in KS Leskovec pri Krškem 
8. Pobude in predlogi 
9. Razno  

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Mirjana Marinčič, Alojz Kerin, Iztok Arh, 
Ivan Kranjčevič,  Jožica Bogovič, Stanislava Pavkovič, Jože Olovec, Borut Arh ter strokovna 
sodelavka Monika Žokalj.   
 
G. Olovec predlaga, da se iz dnevnega reda črta 5. točka, z obrazložitvijo, da se ne more 
sprejemati nov plan dela, ko pa nismo obravnavali še njegovih pobud iz prejšnjega leta, sicer 
bo po 2. točki dnevnega reda zapustil sejo. Predsednik se s predlogom ni strinjal ter dejal, da 
se omenjena tematika lahko obravnava pod 8. točko dnevnega reda in predlagani dnevni red 
postavil na glasovanje. 
 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega redu je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
 
Ad. 1 
 
Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 23. redne seje.  
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagal: 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 23. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



Ad. 2 
 
Dne 29.3.2013 je potekel rok, na katerega so se lahko prijavila društva, ki imajo sedež v 
krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem in katerim se pomaga sofinancirati konkretne 
projekte. Na naslov krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je do 29.3.2013 prispelo 12 vlog 
za sofinanciranje delovanja društev. Komisija je pregledala in obravnavala vse prejete vloge 
v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na 
območju krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, sprejetim 25.2.2013.  
 
Komisija, v sestavi predsednik Iztok Arh in člana ga. Jožica Bogovič in g. Ivan Kranjčevič,  je 
ugotovila, da je 11 vlog popolnih, 1 vloga ni bila obravnavana, saj je prispela prepozno. 
 
Svetu KS so predlagali, da se Klubu borilnih veščin Dren nakaže 200,00 eur, Društvu 
izgnancev Slovenije – krajevni organizaciji Leskovec 300,00 eur, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Velika vas 200,00 eur, Društvu za cerebralno paralizo »Sonček« Posavje 900,00 eur, 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Leskovec 400,00 eur, Kulturnemu društvu Leskovec 
900,00 eur, Krajevni organizaciji rdečega križa Leskovec 400,00 eur, Pevskemu društvu 
Laudate 400,00 eur, Aktivu kmečkih žena Krško polje 400,00 eur, Športnemu društvu 
Plavalček 0,00 eur (društvo je ustanovljeno v letošnjem letu in še nima rezultatov) in ARC-
združenje za uravnavanje sobivanja 0,00 eur (smatrajo, da javnost ni zainteresirana za 
njihovo delo). 
 
Sklep 2/1 
Predlog za sofinanciranje dejavnosti društev se sprejme v obliki, ki jo je 
predlagala komisija. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5; PROTI: 5 
 
Glede na neodločen rezultat je predsednik predlagal, da svet poda svoj predlog. Svetniki so 
bili pozvani k podaji pripomb. Po krajši razpravi je podal: 
 
Sklep 2/2 
Klubu borilnih veščin Dren se odobri 200,00 eur, Društvu izgnancev Slovenije – krajevni 
organizaciji Leskovec 300,00 eur, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Velika vas 400,00 eur, 
Društvu za cerebralno paralizo »Sonček« Posavje 500,00 eur, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Leskovec 700,00 eur, Kulturnemu društvu Leskovec 900,00 eur, Krajevni organizaciji 
rdečega križa Leskovec 400,00 eur, Pevskemu društvu Laudate 300,00 eur, Aktivu kmečkih 
žena Krško polje 400,00 eur, Športnemu društvu Plavalček 100,00 eur, ARC-združenje za 
uravnavanje sobivanja 100,00 eur. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 2;  
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 



Po tej točki je sejo zapustil g. Jože Olovec. 
 
 
Ad. 3 
 
Junija bo krajevna skupnost praznovala krajevni praznik, zato je potrebno počasi že 
razmišljati o aktivnostih in prireditvah, ki jih bomo pripravili za naše krajane. 
 
31. maja bo svečana seja in po njej gledališka igra, v izvedbi domačega kulturnega društva.  
Prav tako se planira, da bi se ponovno organiziral tudi pohod po poteh krajevne skupnosti. V 
začetku junija bi bila otvoritev spominske sobe v Veliki vasi, tradicionalno strelsko 
tekmovanje, gasilsko tekmovanje ter razstave ročnih del in izdelkov iz vzhajanega testa. O 
podrobnostih bodo svetniki obveščeni na naslednji redni seji. 
 
Sklep 3/1 
Svetniki bodo o aktivnostih in zadolžitvah obveščeni na naslednji redni seji. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Svetniki so bili pozvani k oddaji predlogov za priznanja, ki se bodo podelila na svečani seji.  
Ga. Mirjana Marinčič predlaga, da se razmisli o podelitvi priznanja ravnatelju OŠ Leskovec za 
dobro večletno sodelovanje in pa Aktivu kmečkih žena Krško polje.  
 
Svetniki do naslednje redne seje, ko se bo sprejel sklep, razmislijo o dobitnikih priznanj ter 
lahko predlagajo še nove kandidate. 
 
Sklep 4/1 
Svetniki do naslednje redne seje pripravijo predloge dobitnikov krajevnih 
priznanj. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5 
 
Predsednik pove, da so se do prejšnje redne seje zbirali predlogi za plan dela v letošnjem 
letu in da je skrajni čas, da se določi katera dela so prioritetna in bodo v letošnjem letu tudi 
izvedena in katera ne. Planirane in finančno ovrednotene so naslednje investicije: izgradnja 
mulde v Wolfovi ulici (1.000,00 eur), obnova spominske sobe v Veliki vasi (3.000,00 eur), 



obnova vaškega vodnjaka v Gorenji vasi (2.000,00 eur), obnova igrišča v Selcah (2.000,00 
eur), izgradnja avtobusnega postajališča v Veliki vasi (2.000,00 eur), razširitev ceste in 
ureditev muld v Venišah (1.000,00 eur), ureditev okolice in nadstreška na igrišču v Gaju 
(1.000,00 eur) ter ureditev avtobusnega postajališča v Ivandolu (1.500,00 eur). Pregledali in 
finančno ovrednotili so vse predloge in sprejeli sklep: 
 
Sklep 5/1 
V letošnjem letu se izvedejo planirane investicije v skupnem znesku  13.500 eur.  
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sejo zapustijo ga. Jožica Bogovič in ga. Mirjana Marinčič. 
 
Ad. 6 
 
Iz občine smo bili pozvani, da se tudi v letošnjem letu odločimo za spomladansko čistilno 
akcijo in očistimo črna odlagališča po naši krajevni skupnosti. 
 
Svetniki se za organizirano čistilno akcijo niso odločili, ker trenutno ne vidijo večjih 
odlagališč, bi se pa mogoče zgledovali po nekaterih drugih krajevnih skupnostih in priskrbeli 
zabojnike, da lahko gospodinjstva počistijo okoli svojih domov in tako morebiti preprečimo 
odvoz kosovnih odpadkov v gozdove.  
 
Sklep 6/1 
Organizirane čistilne akcije v letošnjem letu ne bomo izvedli. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7 
 
Iz občine smo prejeli dopis, da je, 26.3.2013, Komisija za izvedbo postopka usklajevanja 
imen ulic v KS mesta Krško in KS Leskovec v prejšnjem sestavu zaključila s svojim delom. 
Podan je bil predlog, da se imenuje nova komisija, ki bo obravnavala meje naselij in mejo 
med krajevnima skupnostma, zato nas prosijo, da predlagamo dva člana, ki bosta sodelovala 
v novo nastali komisiji. 
 
Sklep 7/1 
V komisijo za izvedbo postopka usklajevanja imen ulic v KS mesta Krško in KS 
Leskovec so bili predlagani g. Petan Bojan, g. Pečnik Ivan ter ga. Mirjana 



Marinčič. Omenjene se zaprosi za soglasje, predlogi se nato posredujejo na 
občino. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8 
 
Združenje borcev za vrednote NOB Krško nam je poslalo dopis, da je spomenik Milke Kerin 
pri OŠ Leskovec v zelo slabem stanju in da bi ga s skupnimi močmi  poskušali čim prej 
obnoviti. Predsednik predlaga, da se z odločitvijo počaka do skupnega sestanka s pobudniki, 
ki bodo podali več informacij v zvezi z obnovo. 
 
Prejeli smo dopis g. Kerin Jureta iz Leskovca, v katerem nas prosi za dovoljenje koriščenja 
vodnega vira iz vaškega vodnjaka v Leskovcu. Po poizvedbi na pristojni občinski službi 
predsednik predlaga, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep 8/1 
Krajevna skupnost nima zadržkov glede koriščenja vodnega vira iz vaškega 
vodnjaka, vendar pa si mora pred tem pridobiti soglasje za koriščenje vode iz 
Agencije RS za okolje in občine Krško kot upravljalca omenjenega vodnjaka. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Občina Krško pripravlja katalog urbane opreme za celotno območje občine, tako za območje 
mesta Krško z Leskovcem kot za ostala središča krajevnih skupnosti. Za potrebe projekta 
prosijo vse krajevne skupnosti, da prispevajo s svojim poznavanjem okolja in jim 
posredujemo podatke o posebnostih vaških krajev, kaj so bile glavne dejavnosti na 
pomembnih stičiščih ali trgih, zanimive ali posebne naravne pojave, ki so povezani z letnimi 
časi, potek obstoječih pešpoti in starih poti ipd. Predsednik predlaga sklep: 
 
Sklep 8/2 
Svetniki do naslednje redne seje pripravijo popis urbane opreme v svojem kraju 
in ga v pisni obliki oddajo strokovni sodelavki, ki bo omenjeno posredovala 
naprej. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 



Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prejeli smo prošnjo za finančno pomoč, ki jo je je poslal Lovski pevski zbor Krško, ki deluje 
že sedemnajsto leto, udeležujejo pa se raznih prireditev. Letos se bodo udeležili srečanja 
lovskih pevskih zborov v Globokem, aprila bodo zapeli na sejmu lova in ribolova v Gornji 
Radgoni, pripravljajo pa tudi samostojni koncert. Svetniki predlagajo, da se jim odobri 
donacija v isti višini kot lani. 
 
Sklep 8/3 
Lovskemu pevskemu zboru Krško se nakaže donacija v višini 200,00 eur.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prošnjo je poslala tudi župnija Leskovec, ki se na nas obrača s prošnjo za denarno pomoč pri 
nabavi novih orgel. Ker z župnijo Leskovec dobro sodelujemo, je predsednik predlagal: 
 
Sklep 8/4 
Župniji Leskovec se nakaže 1.000,00 eur za nakup novih orgel. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Predsednik je prebral tudi prošnjo za pomoč pri ureditvi igrišča pri OŠ Leskovec, ki ga je na 
nas naslovila vodja aktiva podaljšanega bivanja na OŠ. V prošnji je zapisano tudi, da se v 
letošnjem letu pripravljajo na ureditev treh učnih gredic – zelenjavne, cvetlične in zeliščne. 
Predsednik predlaga sklep: 
 
Sklep 8/5 
Strokovna sodelavka pošlje dopis, da bomo pomagali financirati učne gredice, 
vendar jih prosimo, da nam pošljejo podrobnejšo predstavitev prošnje. O višini 
sredstev se bo odločalo po prejemu obrazložitve. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 



Prejeli smo vlogo za finančno pomoč Društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju Sožitje Krško. Gre za eno izmed najtežavnejših 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 8/6 
Društvu Sožitje Krško se nakaže 100,00 eur iz konta pokroviteljstva in dotacije 
krajevne skupnosti. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Klub tajskega boksa Krško je poslalo prošnjo za finančno pomoč pri dobrodelni prireditvi, ki 
bo 8. junija in bo organizirana v spomin Tilnu Grebencu. Predsednik predlaga: 
 
Sklep 8/7 
Klubu tajskega boksa Krško se nakaže 100,00 eur iz konta pokroviteljstva in 
dotacije krajevne skupnosti. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
29. junija bo v športni dvorani Krško organiziran dobrodelni koncert za Sento Jeler, ki je bila 
leta 2008 udeležena v prometni nesreči, in ki je zaradi hudih poškodb noge doživela 
podkolensko amputacijo. Ker so s to tragično nesrečo povezani tudi visoki stroški za nakup 
proteze in silikonskih vložkov, predsednik predlaga, da se na podlagi prošnje sprejme sklep: 
 
Sklep 8/8 
Z Mladinskim centrom Krško, ki je prevzel zbiranje prostovoljnih prispevkov, se 
sklene pogodba o sofinanciranju, na podlagi katere bodo Senti Jeler nakazali 
100,00 eur.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



G. Voglar Stanislav iz Libelja se je na KS obrnil s prošnjo po postavitvi  hitrostne ovire- grbine 
na poti, ki gre skozi njegovo dvorišče mimo hiše in jo uporabljajo lastniki vikendov in njihovi 
obiskovalci, ker nekateri vozijo zelo hitro po omenjeni poti. Za postavitev ovire bo poskrbel 
sam.   
 
Sklep 8/9 
KS Leskovec daje g. Voglar Stanislavu iz Libelja soglasje za postavitev grbine. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 9 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 22:30 uri. 
 
 
Številka: 900-1/2013-11 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 8.5.2013 


