
 
 

 

 

Šifra: 900-13/2018 (KS10) 
Leskovec, 11.01.2021 
 
 

Na podlagi 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško, in zaradi 
potrebe po čimprejšnjem sprejemu predlaganega sklepa, 

 
s k l i c u j e m 

 
11. KORESPONDENČNO SEJO SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

LESKOVEC PRI KRŠKEM 
 

ki bo razpisana v torek, 12.01.2021 ob 7. uri. z možnostjo glasovanja do 
torka, istega dne, 12.01.2021 do 13. ure in bo izvedena po elektronski pošti 

in telefonsko. 
 
Za 11. korespondenčno sejo določam naslednji DNEVNI RED: 
  

1. Potrditev prerazporeditve sredstev za KS Leskovec pri Krškem 
 
S plačilom izvedbe novoletne dekoracije so nastali višji stroški kot je bilo planirano, 
zato je prišlo do prekoračitve v znesku 3.091,35 € na postavki 8079 (praznične 
okrasitve naselij in izobešanje zastav) konto 402999 (drugi operativni odhodki).  
 
Predlagam prerazporeditev sredstev iz naslednjih postavk: 

 iz postavke 8070 (pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti) konto 412000 
(tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) v znesku 1.600,00 
€; 

 iz postavke 8078 (upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo) konto 
420241 (nakup opreme telovadnic in športnih objektov) v znesku 1.271,20 €; 

 iz postavke 8190 (urejanje naselij v KS) konto 402099 (drugi splošni material 
in storitve) v znesku 220,15 €. 

 
V nadaljevanju podajam predlog sklepa, do katerega se opredelite: ZA, PROTI ALI 
NE GLASUJEM 
 
Sklep 1/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejema predlog o prerazporeditvi sredstev, v 
znesku 1.600,00 € iz postavke 8070 (pokroviteljstva in dotacije krajevne 
skupnosti) konto 412000 (tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam), v znesku 1.271,20 € iz postavke 8078 (upravljanje in vzdrževanje 
objektov za rekreacijo) konto 420241 (nakup opreme telovadnic in športnih 
objektov) in v znesku 220,15 € iz postavke 8190 (urejanje naselij v KS) konto 
402099 (drugi splošni material in storitve) na postavko 8079 (praznične 
okrasitve naselij in izobešanje zastav) konto 402999 (drugi operativni odhodki). 



 
 

 

 

 
 
Prosim vas, da zaradi pomembnosti in časovne omejenosti, zagotovo glasujete in 
sicer po elektronski pošti (mateja.skoberne@krsko.si) ali po telefonu (041 652 056).  
 
 
Pripravila: 
Mateja Škoberne                                                          

         
 

Jože Olovec l.r. 
   Predsednik Sveta KS Leskovec pri Krškem 

          
 
 
 
 
Vročiti: 

- 12x izvoljenim članom Sveta krajevne skupnosti po e-pošti 
- 1x zbirka dokumentarnega gradiva 
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