
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
28. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v četrtek, 07.11.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 27. redne seje sveta KS 
2. Predlog rebalansa proračuna za leto 2013 
3. Zimska služba v sezoni 2013/2014 
4. Imenovanje popisne komisije za leto 2013 
5. Novoletna prireditev 
6. Realizacija plana dela in finančnega načrta 
7. Pobude in predlogi 

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Iztok Arh,  Jože Olovec, Ivan Kranjčevič, Stanislava 
Pavkovič, Alojz Kerin, Andrej Salmič, Borut Arh, Jožica Bogovič  in  strokovna sodelavka  
Silvia Ivačič.   
 
Odsotna je bila Mirjana Marinčič. 
 
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 27. redne seje.  
 
G. Olovec je podal pripombo na sklep št. 5/2. Pravi, da se ne strinja, da bo on iskal sredstva 
na občini, bo pa prinesel potrebne predračune. Strinja se, da se sklep sprejme v isti obliki, 
kot je sklep št. 5/3.  
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 27. redne seje se sprejme v predlagani obliki, z upoštevanjem pripombe 
g. Olovca.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 2 
 
Strokovna sodelavka predstavi rebalans proračuna za leto 2013. Pri tem izpostavi postavko 
za materialne stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje javni poti v KS, upravljanje in 
vzdrževanje objektov rekreacijo ter urejanje naselij. Skupna vrednost  rebalansa ostaja 
nespremenjena  v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom in znaša 68.260 EUR.  Svetniki 
na predlog rebalansa niso imeli pripomb, zato je predsednik predlagal: 
 
Sklep 2/1 
Predlog rebalansa finančnega načrta KS se  sprejme v predlagani obliki. 



 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Predsednik pove, da so bili v mesecu oktobru izvajalci zimske službe pozvani k oddaji 
ponudbe za izvajanje zimske službe v sezoni 2013/2014. Ponudbo je pravočasno dostavil le, 
Žarn d.o.o. Krško, Kostak d.d. in Sintič Martin se na povabilo nista odzvala. Predsednik 
predstavi ponudbo edinega ponudnika ter doda, da bo verjetno tudi v letošnjem letu del cest 
v Kobilah in Libelju čistil g. Voglar.  Krajevna skupnost naj bi sicer sklenila pogodbo o 
izvajanju zimske službe sklenila le z enim izvajalcem, razen v določenih izjemah, ki smo jo 
uveljavljali tudi že v lanskem letu. Pri tej točki se pridružita Ivan Kranjčevič in Kerin Alojz. 
Predsednik je po krajši razpravi predlagal naslednji sklep:  
 
Sklep 3/1 
Pogodba za izvajanje zimske službe v sezoni 2013/2014 se sklene z izvajalcem 
Žarn Krško d.o.o.   
 
Prisotnih 9 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 4 
 
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 2013. 
 
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 31.12.2013 
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 31.01.2014. Poročilo 
se skupaj s sklepom sveta KS dostavi knjigovodski službi in občini Krško (v kolikor se 
računovodstvo vodi samostojno) najkasneje do 11.02.2014. 

 
Sklep 4/1  
Imenuje se popisna komisija v sestavi:  
Iztok Arh- predsednik,  
Strokovna sodelavka KS Leskovec - članica  
Jožica Bogovič - članica 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 



 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5 
 
Predsednik poda informacijo o novoletni prireditvi, ki jo vsako leto organizira krajevna 
skupnost. Glede na to, da je bilo v preteklosti organiziranih kar nekaj koncertov predlaga, da 
v letošnjem letu organiziramo gledališko predstavo. Z gospodom Florjančičem že tečejo 
dogovori o gledališki predstavi, ki bi jo zaigrali gledališčniki  iz Dolenjskih Toplic, v soboto 
21.12.2013. Finančna konstrukcija celotnega dogodka bo predstavljena na naslednji seji.  
 
 
Ad. 6 
 
Predsednik  predstavi realizacijo finančnega načrta po posameznih postavkah, vključujoč tudi 
projekte, ki se še izvajajo oz. se bodo izvedli v skladu s planom dela. Finančni načrt bo ob 
predpostavki, da bodo realizirani vsi projekti iz plana dela, skoraj v celoti realiziran. Izpostavi 
tudi dva projekta, ki nista bila planirana v planu dela in sicer ureditev odvodnjavanja v Selcah 
v vrednosti 1500 eur, in sofinanciranje javne razsvetljave v Leskovcu v vrednosti 4000 eur. 
Člani sveta krajevne skupnosti so bili seznanjeni z realizacijo finančnega načrta, strokovna 
sodelavka bo pripravila gradivo za vse svetnike in ga posredovala po elektronski pošti.  
 
 
Ad. 7 
 
Predsednik najprej predstavi dopis s strani občine, ki se nanaša na pobude, ki so bile 
posredovane po prejšnji seji.  
 
G. Olovec poda informacijo glede sanacije bankine v Wolfovi ulici. Vzpostavil je kontakt  z 
lastnico zemljišča na kateri je bankina ter jo je  potrebno nasipat. Gospa se strinja, da se 
nasuje zemlja oz. je pripravljena zemljišče prodat. Izrazil je tudi skrb, da projekt ni zaveden v 
občinskem planu modernizacije javnih cest. Glede na to,da je gospa pripravljena zemljišče 
prodat kot stavbno zemljišče, bi mogoče bila za odkup zainteresirana tudi občina. Sam bo 
zadevo z dopisom predstavil tudi občinskim svetnikom s tega območja.  
 
Ga. Stanislava Pavkovič pove, da kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov pri cerkvi Svetega 
Martina nimajo podstavka, zato grozi nevarnosti, da se bodo prevrnili v potok. Smiselno bi 
bilo postaviti tudi kovinsko ograjo. Pove tudi, da bi bilo potrebno pri vodnjaku pri cerkvi sv. 
Martina ter spominski sobi postaviti koš za smeti, pri sobi pa še   stojala za kolesa in klop ter 
tablo, ki označuje obeležje. Predsednik odgovori, da spominska soba še ni dokončno urejena, 
zato so še določene pomanjkljivosti ter sprejema pripombe v naznanje. Glede ekološkega 
otoka pri cerkvi sv. Martina pa tečejo dogovarjanja z gospodom Marjanom Božičem s 
Kostaka. Strokovna sodelavka bo posredovala povpraševanje za betonske podstavke za 
kolesa ter klopi.  
 
G. Olovec zopet izpostavi ekološki otok na Gmajni in pri gasilnem domu. Kontejnerje na 
Gmajni je potrebno odmakniti od cestišča, ker sedaj avtomobili ustavljajo v ovinku na cesti. 
Glede otoka pri gasilnem domu Borut Arh pove, da je bil pri županu. Dogovorjeno je bilo, da 
je potrebno na fasado obstoječega objekta postaviti zaščito, da je pokrovi kontejnerjev ne 
bodo poškodovali. Glede eko otoka na Gmajni predsednik pove, da je bil ogled v sestavi g. 
Olovec, ga. Žokalj, ga. Marinčič ter predstavnikom Kostaka že narejen, zato se naj zadeva 
realizira kot so se dogovorili.  
G. Olovec meni, da je to naloga koncesionarja, predsednik obljubi, da bo pridobil informacijo 
o njihovih pristojnostih.  
 



Borut Arh predstavi predračun izvajalca za ureditev igrišča v Žadovinku, ki znaša 14.786 eur. 
V predračunu ni upoštevana pravilna izmera igrišča, zato meni, da bi bil dejanski strošek cca 
2.000 eur nižji. Predsednik pove, da 2 leti ni bilo na tem igrišču nič narejenega. Poraščen je s 
travo in akacijo. Pomisleke ima tudi na dejstvo, da ni pravilna izmera a narejen je predračun 
kakor tudi, če se bo igrišče asfaltiralo in se ne bo uporabljalo, ga bo zopet prerasla trava in 
akacija. Predlaga, da se igrišče uredi v smislu odstranitve dreves in trave ter postavitve 
mreža, ne pa asfaltiranja. Ne strinja se s takšnimi projekti, ki so posredovani »zadnjo 
minuto« samo zato, da se porabi denar ter doda, da je ostalo še kar nekaj projektov 
nerealiziranih, čakajo pa nas tudi projekti v naslednjem letu. Pove tudi, da je svet že zavrnil 
prošnje za sofinanciranje določenih projektov, pri katerih so ljudje sami opravili veliko dela v 
lastni režiji, tu pa bi KS dobesedno financirala vse, zakar se bi vsakdo lahko vprašal o 
smiselnosti porabe javnih sredstev, da gre za previsok znesek za nekaj, kar naj bi samevalo 
in propadalo tako kot je zadnja leta. Poleg vsega pa bi morali imeti soglasje župana za tako 
veliko investicijo. G. Olovec v razpravi opozori na sklep iz leta 2010, ki ga je potrebno 
upoštevat oz. razveljavit. G. Borut Arh pojasni, da igrišče med drugim uporabljajo tudi otroci 
iz vrtca, asfalt pa je najbolj primerna rešitev z vidika vzdrževanja. Kljub obljubi sponzorja na 
žalost ni zmogel igrišča uredit, je pa po njegovem mnenju bil sprejet sklep, da v kolikor ne 
bo sponzorja in bo zagotovljenih dovolj sredstev v finančnem načrtu, se lahko projekt 
realizira. V finančnem načrtu za leto 2013, ni bilo planiranih sredstev za ta projekt, kajti ni 
bilo podane zahteve ob pripravi investicij v začetku leta, ko se je sestavljal plan dela in 
investicij. Predsednik predlaga da se za ureditev dodeli asfaltna masa iz kvote, ki jo dobi KS v 
letošnjem in prihodnjem letu. Po daljši razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
Sklep 7/1 
Za namen asfaltiranja igrišča v Žadovinku se odobri asfaltna masa, iz kvote za 
leto 2013 in 2014 (skupaj 575m2) ter 2000 EUR za ureditev tampona. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Predsednik pove, da bo celoten strošek ureditve avtobusnega postajališča v Veliki vasi večji 
kot je bil sprva planiran in sicer zato, ker je zaradi števila vozil- avtobusov, ki imajo redne 
linije tu, potrebno zgraditi postajališče izven vozišča, kot je bilo sprva planirano. Zato je bilo 
potrebno pridobiti projektno dokumentacijo ter izpolniti ostale pogoje. V sodelovanju z 
občino in županom smo se dogovorili, da si stroške razdelimo in to uredimo. Strošek, ki je 
zapadel na KS se je povečal za 1.800 €, znesek pop projektu je znašal slabih 19.000 €, 
dogovor se je sklenil tako, da KS opravi zemeljska dela, ostale zadeve pa krije občina.   
Po obrazložitvi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
Sklep 7/2 
Za namen dokončanja avtobusnega postajališča v Veliki vas se dodatno odobrijo 
sredstva v višini 1800 EUR.  
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



G. Andrej Salmič poda informacijo o obnovi vodnjaka v Gorenji vasi ter predstavi problem, ki 
je nastal zaradi slabega stanja temeljev in brežine okoli vodnjaka, kar je povzročilo dodatne 
stroške pri realizaciji v višini ca 1.500 €, zato prosi svet za omenjena sredstva za dokončanje 
in poplačilo izvajalcev in materiala. Po obrazložitvi g. Olovec zapusti sejo.  
Predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
Sklep 7/3 
Za dokončanje ureditve vodnjaka v Gorenji vasi se odobrijo sredstva v višini  
1500 EUR.  
 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 1 
 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapusti g. Kerin. 
 
Preostali svetniki so si še izmenjali nekaj informacij in pobud. 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za prisotnost in zaključil sejo.  
 
Seja je bila končana ob 21:10 uri. 
 
 
 
Številka: 900-1/2013-23 
 
 
Zapisala: 
Silvia Ivačič 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 28.11.2013 


