
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
7. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v sredo, 11. 11. 2015 ob 18.30 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 6. redne in 6. korespondenčne seje KS Leskovec pri Krškem; 
3. Izdaja mnenja za OPPN Gmajna 3; 
4. Varovanje in spremljanje stanja pitne vode v KS Leskovec; 
5. Potrditev osnutka rebalansa 2015 in potrditev osnutka spremembe proračuna 2016; 
6. Zaključek leta 2015; 

7. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov; 
8. Razno. 

 
 
Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Borut, Arh Damjan, Arh Stanislav, 
Kerin Tatjana, Kerin Alojz, Kranjčevič Aleš, Lekše Mitja, Logar Roman, Mežič Bojan, Branko 
Mlakar, Salmič Janez in strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsoten je bil Kranjčevič Ivan. 
 
Ad. 1 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je 9 
svetnikov od 14-ih.  
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 2 
 
Potrditev zapisnika 6. redne in 6. korespondenčne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 6. redne seje in 
6. korespondenčne seje. 
 
Predsednik sveta je zapisnik podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 6. redne in 6. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Izdaja mnenja za OPPN Gmajna 3 
 
Pri tej točki so se pridružili svetniki Damjan Arh, Borut Arh in Bojan Mežič 
 



Predsednik sveta je svetnikom podal predloge oziroma pripombe, ki smo jih podali 
strokovnim službam in so bile vse po vrsti zavrnjene z izjemo izgradnje zadrževalnika za 
meteorno vodo, ki naj bi bil v okviru bodočega naselja, tako da novo naselje naj nebi dodatno 
poplavno ogrožalo naselje Velika vas. Po mnenju predsednika in po njegovem prepričanju 
gre ta upoštevana varianta v napačno smer, saj bi le z nekaj dodatnih sredstev lahko zgradili 
zadrževalnik v Gorenji vasi in poplavno zavarovali Veliko vas, Mali podlog in Gržečo vas. 
Nekako težko razume strokovne službe, da ne zmorejo dodatnega napora v tej smeri in vse 
moči vlagajo za predvideno pozidavo.  
 
Ugotavljamo tudi, da so v preteklih letih, skoraj neprestano v kraju gostovali strokovnjaki s 
področja urejanja okolja, vendar se niso dotaknili niti enega krajevnega problema. Vse je 
bilo, vsaj tako zgleda, podrejeno umestitvi obvoznice in predvideni pozidavi. Na ta način 
odgovorni kažejo pretirano servilnost do investitorja ob hkratnem neupoštevanju zahtev 
sveta KS in krajanov. 
 
Sama izgradnja tako imenovane »Leskovške obvoznice«, ki jo Leskovec po štetju prometa 
ne potrebuje še cca 15-20 let, bo zahtevala velika javna vlaganja (od 6 do 9 mio €) in bo 
hkrati močno posegla v naravno okolje ter v bivalno okolje krajanov Pašnika. 
 
Poleg tega pa je več kot jasno, da se nihče od pristojnih ni zavedal (vedeli nedvomno so) 
problema, na tej lokaciji živečih krajanov. Prav bi bilo, da bi to specifično problematiko uredili 
pred pričetkom kakršnih koli postopkov v smeri pozidave in na ta način izpolnili svojo nalogo. 
Utegne se zgoditi, da bo prišlo do velikih finančnih bremen za javno blagajno zaradi 
nekorektno vodenega postopka oziroma pristopa.  
 
Iz vsega navedenega žal lahko samo ponovno ugotovimo, da ima pozidava prednost pred 
kvaliteto bivalnega okolja krajanov Leskovca, da o krajanih, ki na tej lokaciji sicer nelegalno 
živijo, niti ne govorimo.  
 
Zaradi vsega tega sem prepričan, da svet KS Leskovec v tem trenutku ne more sprejeti 
pozitivnega stališča do načrtovane gradnje in zahteva: 
 

 Da se pred izdajo gradbenega dovoljenja poišče rešitev za tam živeče krajane; 

 Da se vzporedno z gradnjo prenovi vozišče v Ulici Anke Salmič in Grebenčevi 
vključno s pločniki in priključki; 

 Da se pristopi k načrtovanju novega vrtca v Leskovcu, saj bo tako veliko naselje 
gotovo zahtevalo dodatne kapacitete. To še posebej izpostavljam zaradi dejstva, da 
je Vrtec Vila umeščen na izjemno neprimerno lokacijo ter hkrati deluje brez 
uporabnega dovoljenja. 

 Da se pristopi k načrtovanju tako imenovanega »Tretjega centra Leskovca«, ki bo 
predstavljal protiutež vsem potrebnim posegom v lokalnem okolju oziroma dodano 
vrednost bivalnemu okolju krajanov. Če zmoremo vložiti 10-15 mio € za potrebe 
novega naselja, bomo zmogli oziroma našli teh nekaj mio € za ureditev bivalnega 
okolja krajanov. 

 Da se še enkrat strokovno preveri odločitev o izgradnji zadrževalnika vode pri naselju 
Gmajna 3 namesto skupnega v naselju Gorenja vas. 

 Svet KS Leskovec zahteva sestanek s pristojnimi službami. 
 
 
Nato je predsednik odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali:  
Olovec Jože, Tatjana Kerin, Bojan Mežič, Roman Logar, Branko Mlakar, Arh Stanislav 
 
Predsednik je zaključil razpravo in podal predlagane sklepe na glasovanje. 
 
Sklep 3/1 
Svet KS Leskovec v tem trenutku ne more sprejeti pozitivnega stališča do načrtovane 
gradnje in zahteva: 
 

 Da se pred izdajo gradbenega dovoljenja poišče rešitev za tam živeče krajane; 



 Da se vzporedno z gradnjo prenovi vozišče v Ulici Anke Salmič in Grebenčevi 
vključno s pločniki in priključki; 

 Da se pristopi k načrtovanju novega vrtca v Leskovcu, saj bo tako veliko 
naselje gotovo zahtevalo dodatne kapacitete. To še posebej izpostavljam zaradi 
dejstva, da je Vrtec Vila umeščen na izjemno neprimerno lokacijo ter hkrati 
deluje brez uporabnega dovoljenja. 

 Da se pristopi k načrtovanju tako imenovanega »Tretjega centra Leskovca«, ki 
bo predstavljal protiutež vsem potrebnim posegom v lokalnem okolju oziroma 
dodano vrednost bivalnemu okolju krajanov. Če zmoremo vložiti 10-15 mio € za 
potrebe novega naselja, bomo zmogli oziroma našli teh nekaj mio € za ureditev 
bivalnega okolja krajanov. 

 Da se še enkrat strokovno preveri odločitev o izgradnji zadrževalnika vode pri 
naselju Gmajna 3 namesto skupnega v naselju Gorenja vas. 

 Svet KS Leskovec zahteva sestanek s pristojnimi službami. 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Varovanje in spremljanje stanja pitne vode v KS Leskovec 
 
Pri tej točki se je pridružil svetnik Janko Salmič. 
 
Predsednik je predstavil problematiko varovanja in spremljanja stanja pitne vode v KS 
Leskovec. 
 
Osnova je sedaj veljavni odlok iz leta 1985, ki opredeljuje varovane varstvene pasove, ki se 
delijo na 1a, 1b in 2 (strogi režim) in varstveni pas 3 (kot širše varstveno območje) ter 
varstveni pas 4 (kot vplivno območje). V grobem povedano so ta območja v naši krajevni 
skupnosti med Venišami, Drnovim, Savo in Žadovinkom (glej prilogo). 
 
Ker je skoraj vse varovano območje v KS se prav gotovo čutimo dolžni aktivno spremljati vse 
dogodke, ki bi lahko kakorkoli ogrozili pitno vodo na črpališču Beli breg. Pitna voda je vir 
življenja in si brezpogojno zasluži našo največjo pozornost. Zato predlagam, da imenujemo 
nekoga izmed članov sveta KS, s polnimi pooblastili brez omejitev, za izvajanje stalnega 
opazovanja dogajanja na področju varovanih pasov.  
 
V razpravi so sodelovali: 
Borut Arh, Stanislav Arh, Olovec Jože, Branko Mlakar, Bojan Mežič 
 
Svetniki predlagajo, da se sestavi komisija za varovanje in spremljanje pitne vode ter, da ta 
komisija skliče sestanek v najkrajšem možnem času. Komisijo bi sestavljali Arh Stanislav, 
Logar Roman in Borut Arh z vsemi pooblastili predsednika brez omejitve.  
 
Predsednik je sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 4/1 
Za opazovanje oziroma monitoring stanja pitne vode se predlaga komisijo v sestavi g. 
Arh Stanislav, g. Logar Roman in g. Arh Borut z vsemi pooblastili brez omejitev. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 



Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5 
 
Potrditev osnutka rebalansa 2015 in potrditev osnutka spremembe proračuna 2016 
 
Predsednik je točko pričel z uvodno besedo. 
 
Finančni načrt smo v letu 2014 prejeli na mizo že pripravljen in ga takega tudi brez 
sprememb potrdili. Med letom se izvajajo različna dela in aktivnosti, prihaja pa tudi do 
razhajanj pri kontiranju dogodkov med našo strokovno službo in občinskimi strokovnimi 
službami. Seveda je zadnja njihova.  
 
Rezultat vsega tega pa so odstopanja na posameznih postavkah, kar pa se usklajuje z 
rebalansom. To enostavno pomeni, da s postavk, kjer je višek sredstev, del teh prenesemo 
na postavke, kjer je poraba presegla plan. Svoj davek k temu pa prispevajo tudi izredni 
dogodki (sanacije, nujna vzdrževalna dela…), ki se jih ne da predvideti. Med dobro mislečimi 
ljudmi je praviloma to opravilo v okviru formalnosti, saj ne gre za zmanjšanje niti povečevanje 
skupnih sredstev ampak zgolj za uskladitev z navodili zakonodajalca.  
 
Proračun za leto 2016 bomo  predvidoma najkasneje v mesecu marcu 2016 pripravili v taki 
obliki (usklajeno z občino), kot velevajo navodila. To pomeni, da bodo planirane aktivnosti 
predhodno ovrednotene in nato vnesene v finančni načrt. Na ta način se bomo še najbolj 
približali idealu, vendar brez rebalansa, sem prepričan, da ne bo šlo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Bojan Mežič, Olovec Jože, Arh Stanislav in strokovna sodelavka 
 
Po končani razpravi je predsednik podal točko in sklep na glasovanje 
 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem potrdi osnutek rebalansa 2015 in osnutek spremembe 
proračuna 2016 v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Zaključek leta 2015 
 
Kulturno društvo Leskovec nekako zaključuje ciklus nastopov v enem obdobju in si želi 
(predlaga), da se ta ciklus zaključi v domačem kraju. Predlagajo gledališko predstavo z 
dodatnimi vložki, in sicer v petek 18. 12. 2015 v OŠ Leskovec pri Krškem. 
 
Za ta namen bo potrebno pripraviti pogostitev tako članov ansambla KD Leskovec, kot tudi 
krajanov po koncu prireditve. Za ta namen bi porabili od 300,00 do 350,00 €. Vsa 
organizacija poteka v režiji Kulturnega društva Leskovec, plakate in vabila pa pripravi 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem. Pogostitev bi bila pri okrepčevalnici Polc.  
 
 
Sklep 6/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o zaključku leta 2015, da se izvede 
kulturna predstava in pogostitve.  



 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 7 
 
Obvestila, pobude in predlogi 
 
Strokovna sodelavka je svetnike opozorila, da je potrebno imenovati popisno komisijo za leto 
2015. 
 
V skladu s 36., 37., 39. in 40. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 
30/2002-ZJF-C), in 114. členom Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/2003, 57/2006, 47/2010, 90/11, 27/2014),  je potrebno sprejeti sklep o popisu ter 
sestavi in delu popisne komisije za leto 2015. 
 
V popisno komisijo so imenovani: 
  

1.  Kerin Tatjana predsednik 

2.   Kerin Alojz član 

3.  Kranjčevič Aleš član 

 
Naloge predsednika komisije so: 
- določitev nalog za pripravo sredstev za popis, 
- skrbi za nemoten potek vseh delov popisa v skladu s terminskim planom, 
- skrbi, da popisna komisija pravočasno pridobi popisne liste, odda končno poročilo o 

popisu ter ga posreduje na oddelek za javne finance in proračun Občine Krško. 
 

Popisna komisija je dolžna popisati sledeče: 
 
- neopredmetena dolgoročna sredstva, 
- opredmetena osnovna sredstva, 
- zaloge, 
- gotovino v blagajni, 
- denarna sredstva na računih, 
- terjatve in obveznosti, 
- izvenbilančno evidenco. 

 
Popisna komisija ugotavlja stanje na dan 31.12.2015 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 tega sklepa in ga zaključi ter posreduje 
v potrditev predsedniku KS. 
 
Poročilo se skupaj s sklepom, potrjenega s strani predsednika KS dostavi na oddelek za 
javne finance in proračun Občine Krško. 

 
Predsednik sveta KS ter odgovorni za posamezna sredstva, ki so predmet tega popisa, so 
dolžni omogočiti popisni komisiji, da kvalitetno in v rokih izvede popis. 

 
Sklep 7/1  
Svet KS Leskovec sprejme sklep o popisu ter sestavi in delu popisne komisije za 
leto 2015. 



 
Prisotnih 13 svetnikov.  
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0   
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
G. Avguštin iz Veniš je svetnike obvestil, da je potrebno urediti muldo ter nagib robnikov za 
odvodnjavanje. 
 
Svetniki so povedali, da je v Venišah gradbišče in vprašujejo zakaj ni cesta pri družini 
Možgan urejena? Del te ceste je pri domačiji Bizjak odneslo. G. Mežič Bojan je povedal, da se 
bo ta cesta sanirala v kratkem. 
 
Svetniki so seznanili svet KS Leskovec, da je igrišče Kobile v lasti vaške skupnosti in da je lep 
prostor za druženje. Želijo, da se dotično igrišče ureja. Predlagajo, da se igrišče prijavi na 
Občino Krško, kjer bi dobili sredstva za urejanje omenjenega igrišča. Denar bi bil namenjen 
za košnjo in urejanje okolice.  
 
Predsednik je seznanil svetnike, da bi g. Pevec Borut zamenjal igrišče v Venišah za 57 m² 
zemljišča pri Vrtcu Vila, vendar se direktorica občinske uprave Melita Čopar s tem ne strinja.  
Povedal je tudi, da je omenjena zadeva na sodišču. Z g. Pevcem pa se za enkrat reši z 
najemno pogodbo za igrišče. 
 
G. Mlakar Branko sprašuje kaj je sedaj z obnovo spletne strani? 
Svet KS predlaga, da se za rešitev obnove spletne strani zadolži g. Aleša Kranjčeviča. 
 
Sklep 7/2  
Svet KS Leskovec sprejme sklep, da se pooblasti g. Aleša Kranjčeviča za obnovo 
spletne strani. 
 
Prisotnih 13 svetnikov.  
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0   
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
G. Mlakar tudi vprašuje, kje so podpisi, ki so se pobirali za G. Bogoviča v Veliki vasi? 
Predsednik je povedal, da mi teh podpisov nismo prejeli. 
 
G. Mlakarja pa tudi zanima kako daleč je s cesto Sv. Ane? Predsednik je povedal, da se v 
letošnjem letu ne bo izvajala sanacija na omenjenem odseku.  
 
G. Mežič je svetnike seznanil, da se končuje sanacija plazu in modernizacija ceste v Venišah. 
Ob tem je povabil vse svetnike, da se pridružijo ob otvoritvi. Povedal je, da bo v ta namen 
tudi manjša pogostitev ter prosi v imenu krajanov Veniša, Krajevno skupnost Leskovec pri 
Krškem, za kritje materialnih stroškov za cca 200,00 €.  Predsednik je povedal, da so v 
Volovniku imeli tudi otvoritev plazu in da so krajani sami izpeljali pogostitev brez pomoči KS. 
 
G. Salmič je povedal, da niso bila porabljena vsa sredstva na Občini Krško za zimsko službo, 
vendar pa po KS niso bila razdeljena sredstva. Svetniki povedo, da so bila sredstva 
porabljena za razna vzdrževalna dela po cestah JP1. 
 
  
 



 
 
 
 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 20.35 uri. 
 
Številka: 900-19/2014 
 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 11. 12. 2015 


