
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
34. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 29. 9. 2014 ob 19.30 uri v prostorih KS Leskovec. 
 
Predlagani naslednji dnevni red: 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 33. redne seje KS 
2. ureditev križišča v Wolfovi ulici (gradivo poslano po e-mailu) 
3. Sprejetje sklepa za ukinitev javnega dobra na parc. št. 3339/14 k.o. Ravne in 

parc. št. 1243/39 ter parc. št. 1243/40 k.o. Leskovec 
4. Sprejetje sklepa o imenovanju volilne komisije KS Leskovec 
5. Pregled realizacije plana dela 
6. Razno 

 
Predsedujoči je podal dopolnitev dnevnega reda ter sprejem dopolnjenega sledečega 
dnevnega reda:      
    
 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 33. redne seje sveta KS 
2. Ureditev križišča v Wolfovi ulici (gradivo poslano po e-pošti) 
3. Sprejetje sklepa za ukinitev javnega dobra na prac.št. 3339/17 k.o. Ravne in 

parc.št. 1243/39 in parc.št. 1243/40 k.o. Leskovec 
4. Sprejetje sklepa o imenovanju volilne komisije KS Leskovec 
5. Plaz v Volovniku in izgradnja ceste 
6. Pregled realizacije plana dela 
7. Razno 

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Mirjana Marinčič, Jože Olovec, Ivan Kranjčevič, Stanislava 
Pavkovič, Alojz Kerin, Andrej Salmič, Borut Arh, Iztok Arh, Jožica Bogovič in  strokovna 
sodelavka  Aleksandra Brodnik. 
 
Odsotnih ni bilo. 
 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 1 
 
Predsednik je najprej pozdravil krajana iz Volovnika, ki sta se udeležila seje. Nato pa pozval 
svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 33. redne seje, pripomba je bila na 
ureditev starega jedra v Leskovcu, vendar to ni bilo na dnevnem red, zato je predsednik 
predlagal naslednji sklep: 
 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 33. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0, VZDRŽAN: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 



Ad. 2 
 
 

Predsednik je predstavil svetnikom načrt z ureditvijo križišča pri kapelici v Wolfovi 
ulici. Ureditev predvideva krožnem križišču okoli kapelici. Krožišče se bo uredilo  
hkrati z izgradnjo plinifikacije in nosilec ureditve je koncesionar, Adria plin Ljubljana, 
kar bo imelo za pridobitev večjo preglednost in pretočnost omenjenega priključka 
hkrati pa bo tudi na novo urejena okolica kapelice, ki stoji v samem križišču. 
 
Na SPV Občine Krško se poda predlog, da se omeji promet pri prenovljenem križišču 
pri kapelici. Gradivo so svetniki prejeli po elektronski pošti. Po krajši razpravi je 
predsedujoči predlagal naslednji sklep: 
 
 
Sklep 2/1 
Svet KS Leskovec se strinja z predlagano ureditev križišča pri kapelici v Wolfovi 
ulici. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 2, VZDRŽAN: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Iz Občine Krško smo prejeli dopis, kjer nas pozivajo k soglasju za ukinitev javnega dobra na 
parc.št. 33396/17 k.o. Ravne in parc.št. 1243/39 in parc.št. 1243/40 k.o. Leskovec.  
Obvestili so nas, da rešujejo vlogo g.Pirc Franca, katera predvideva zamenjavo parcel za 
potrebe poti na Črnilah in zemljišče v Volovniku, ki je v lasti g. Pirc Franca. 
 
Sklep 3/1  
Svet KS Leskovec se strinja z ukinitvijo javnega dobra na parc.št. 3339/17 k.o. 
Ravne in parc.št. 1243/39 in parc.št. 1243/40 k.o. Leskovec za potrebe navedene 
zamenjave. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Predsednik sveta KS Leskovec je predlagal, da se sprejme sklep o imenovanju volilne 
komisije krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem.  
V volilno komisijo KS se imenujejo: 

1. Pečnik Ivana, Ulica 11. Novembra 27, Leskovec – za predsednika; 
2. Božič Mateja, Selce 2, Leskovec – za namestnika predsednika; 
3. Sotošek Barbaro, Velika vas 63, Leskovec – za člana l; 
4. Jako Bogoviča, Veniše 52, Leskovec – za namestnika člana l; 
5. Janeza Bizjaka, Ulica Anke Salmičeve 12, Leskovec – za člana ll; 
6. Bizjak Rajka, Nemška gora 6, Leskovec – za namestnika člana ll. 



 
Volilna komisija krajevne skupnosti opravlja naloge, ki so določene v Zakonu o lokalnih 
volitvah in Statutu krajevne skupnosti. 
 
 
Sklep 4/1  
Svet KS Leskovec sprejme sklep o imenovanju volilne komisije krajevne skupnosti 
Leskovec v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0, VZDRŽAN: 2 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 5 
 
Predsednik je podal informacijo svetnikom, da je bil na občini, kjer je predstavil problematiko  
plazu v Volovniku ter  izgradnjo alternativne ceste. Pristojni na Občini Krško in geolog so si 
ogledali stanje plazu, nato pa so sestavili projekt sanacije. Pristojni občinski uslužbenci so 
dejali, da je za  sanacijo plazu odgovorna država v kolikor s strani države ne bo odziva pa bo 
občina pristopila k ureditvi v okvirju finančnih zmožnosti tako, da se bo sanacija zavlekla v 
naslednje leto. Predsednik je dejal, da je na občini predlagal, da naj problem obravnavajo 
pod nujno, je stanje kritično in cesta skoraj neprevozna.  Glede izgradnje alternativne poti- 
stara trasa kolovozne poti, pa je podal informacijo, da ker ni kategorizirana na njo ne smemo 
posegati, v kolikor pa se bodo krajani sami organizirali ter obsekali pa bi za nasutje tako KS 
kot občina prispevala za material- pesek. Sama KS pa v omenjeni zadevi nima pristojnosti, 
ker je cesta JP1 za katero je odgovorna občina. 
Sledila je krajša razprava. 
 
Svetniki so predlagali, da se najprej izvede odvodnjavanje. Odločijo se, da se pošlje na 
občino zahtevo za ureditev odvodnjavanja na omenjeni cesti, nato pa se sanira cesta. 
Pobuda se posreduje na odgovorne na občini. 
 
Sklep 5/1  
Svet KS Leskovec sprejme sklep, da se pozove občino k takojšnji sanaciji plazu v 
Volovniku, za izgradnjo alternativne poti se zagotovi sorazmerni del nasipnega 
materiala, po predhodnem soglasju sveta KS. 
 
Prisotnih 10 svetnikov.  
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0   
 
Predlagani sklep je soglasno bil sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Predsednik sveta KS Leskovec je kronološko prikazal realizacijo izvršenega dela v mandatu 
2010-2014.  
Svetnike je seznanil, da so v mandatu 2010-2014 v KS uspeli urediti sledeče: 

 V Leskovcu:  
-obnovili vodnjak v spodnjem Leskovcu,  
-uredili prehod za pešce ter manjkajoči pločnik pri mesnici, 
- sofinancirali izgradnjo javne razsvetljave na Gmajni,- 



-postavili klopi na igrišču na Gmajni, uredili odvodnjavanje v Wolfovi ulici,  
-sodelovali pri rekonstrukciji Vrtne ulice ter sodelovali pri ureditvi naselja Gmajna, -aktivno 
sodelovali pri pripravi in sprejetju OPPN za staro mestno jedro Leskovca,  
-aktivnosti za izgradnjo večnamenske dvorane, 
-aktivno sodelovali pri umestitvi poti k vrtcu Vila,  
-uredili in prestavili EKO otok pri Gasilskem domu,  
-uredili odvodnjavanje – mulde ob cesti Leskovec-Senuše pri Jordanovih  
- zasadili drevesa v obrtni coni. 

 V Žadovinku:  
-sofinancirali ureditev igrišča. 

 V Veliki in Gorenji vasi:  
-uredili spominsko sobo,  
-sofinancirali ureditev avtobusnega postajališča,  
-zgradi prehod preko potoka ob novi postaji,  
-obnovili vaška vodnjaka v Gorenji vasi,  
-sofinancirali izgradnjo pločnika v smeri proti Brezju,  
-postavili koše za smeti na trgu pri cerkvi in avtobusni postaji, 
-sofinancirali izdajo knjige o zgodovini Velike in Gorenje vasi. 

 V Venišah:  
-sodelovali pri pripravi plinifikacije,  
-pripravljali projekt kanalizacije v Zajčkih,  
-uredili okolico studenčku, 
-uredili prepust med Venišami in Gorenjo vasjo, 
-uredili povezovalno pot 

 V Selcah:  
-sofinancirali ureditev vaškega igrišča,  
-zacevili odtočni kanal, 
-uredili odvodnjavanje, ki še ni zaključeno,  
-uredili širokopasovne povezave. 

 Na Lokah:  
-uredili odvodnjavanje ob cesti – zacevili in zasuli kanal ob cesti, n 
-nasuli in utrdili pot proti Tršljavcu,  
-sofinancirali asfaltiranje poti v Tršljavcu in uredili odvodnjavanje ob omenjeni poti,  

 V Volovniku:  
-sanirali del vozišča proti Goleku in uredili odvodnjavanje ob cesti na Golek. 

 V Libelju:  
-uredili okolico in plato za ekološki otok ter soglašali s postavitvijo hitrostne ovire na poti. 

 V Kobilah:  
-sofinancirali izgradnjo vaškega igrišča. 

 V Nemški gori:  
-uredili odvodnjavanje meteornih vod. 
-uredili okolico avtobusnega postajališča 
-izgradnja širokopasovnih povezav, 
 
Zraven zapisanega smo s sredstvi KS Leskovec še; 

 sofinancirali delovanje društev iz naše KS, 
 sofinancirali letovanja za naše krajane v sklopu VDC Leskovec,  
 sofinancirali in sodelovanju pri organizaciji srečanj skupaj z RK kakor KODIS za naše 

najstarejše krajane,  
 vsako leto ob prazniku KS nagradili najzaslužnejše posameznike kakor obrtnike ali 

podjetja, ki delujejo v naši KS,  
 ob izteku leta smo za krajane organizirali družabno prireditev in druženje,  
 vsako leto smo s stojnico predstavili našo KS ob prazniku občine Krško pred kulturnim 

domom  

 organizirali obisk Korantov na trgu pri cerkvi v Leskovcu. 
 
S sredstvi KS smo financirali redno vzdrževanje poti, ki so v upravljanju KS, izvajali zimsko 
službo, sanirali poškodbe, ki so nastale ob neurjih ali ostalih nepredvidenih dogodkih, izvajali 
redno spomladansko obsekovanje drevja kakor čiščenje – pometanje cest po končani zimski 



sezoni ter dvakrat letno uredili – pokosili bankine ob cestah, pokrpali udarne jame. Ceste res 
niso v najboljšem stanju, vendar smo se trudili, da bi jih čim boljše vzdrževali v okviru 
finančne zmožnosti.  
 
Odprtih je pa še kar nekaj aktivnosti, ki pa jih do izteka mandata ne bo moč zaključiti, 
vendar pa jih bomo posredovali novemu svetu, kot priporočilo za dokončanje (npr. cesta k 
cerkvi SV. Ane, izgradnja pločnika ob Grebenčevi cesti, ureditev povezovalne ceste med ulico 
11. Novembra in CKŽ čez Črnile, javna razsvetljava na Lokah, v ulici Staneta Žagarja, v Gaju, 
ureditev ceste v Selcah, nabava kostuma grajske gospe ali gospoda, ki bosta protokolarna 
lika naše KS v sodelovanju z KD Leskovec, čimprejšnja izgradnja dovozne poti k vrtcu Vila, 
končno začeti z izgradnjo večnamenske dvorane v Leskovcu in dokončanje ureditve 
otroškega igrišča v Žadovinku. 
 
Sklep 6/1 
Svetniki so bili seznanjeni s poročilom in nanj niso imeli pripomb. 
 
Ad. 7 
 
Stanislava Pavkovič je povedala, da je pri cerkvi voda odnesla pesek ter prosila, da se  
ponovno nasuje predel poškodovan zaradi neurja. 
 
Kerin Alojz je dejal, da je v Selcah potrebno očistiti potok. Predsednik pove, da če bo ostalo 
sredstev, se uredi tudi potok v Selcah v tem letu sicer se pa v naslednjem letu. 
 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 21.15 uri. 
 
Številka: 900-5/2014 
 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 

 
 
 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 30. 9. 2014 


