
Krajevna skupnost 

Leskovec pri Krškem 

 

ZAPISNIK 

13. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

Ki je bila v četrtek, 9. novembra 2017 ob 18.30 uri v sejni sobi GD v Veliki vasi 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje in 12. korespondenčne seje; 

3. Potrditev polletnega poročila; 

4. Prerazporeditev sredstev; 

5. Okvirni sporazum – izstop; 

6. Romska problematika – naselje Loke; 

7. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov; 

8. Razno. 

 

Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Borut, Arh Stanislav, Kerin 

Tatjana, Kranjčevič Aleš, Logar Roman, Mlakar Branko, Lekše Mitja in Salmič Janez. 

 

Odsotni so bili: Arh Damjan, Kerin Alojz (opravičil), Kranjčevič Ivan, Mežič Bojan in 

strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 

 

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 12. redne seje in 12. korespondenčne seje 

 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 12. 

redne seje. Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Predsednik sveta je zapisnik podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 



Zapisnik 12. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 

 

Prisotnih 9 svetnikov. 

 

Glasovanje: 

ZA: 9, PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju je predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na 

zapisnik 12. korespondenčne seje. Pri tem je obrazložil, da se pri glasovanju na 

korespondenčni seji štejejo glasovi tistih, ki so glasovali. Če se svetniki odzovejo na 

telefonski klic administrativne delavke, s tem že sodelujejo pri glasovanju. 

Svetnika Roman Logar in Stanislav Arh sta predsedniku predlagala, da v prihodnje 

administrativna delavka pravočasno pripravi ustrezna gradiva in podatke, in da se 

teme obravnavajo na rednih sejah. Povabi se lahko tudi predstavnike občine, da 

predstavijo predlagano problematiko. 

Predsednik sveta je zapisnik podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 

Zapisnik 12. 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 

 

Potrditev polletnega poročila 

 

Predsednik sveta je podal obrazložitev realizacije finančnega načrta za polletno 

poročilo. Obrazložil je tudi ne realizacijo nekaterih planov, zaradi tega, ker občina do 

konca junija ni sprejela potrebne zakonodaje. Zaradi poznih razpisov bo realizacija 

možna spomladi oziroma v letu 2018. To je tudi razlog, da je bila poraba finančnih 

sredstev manjša. 

 

Predsednik sveta je poročilo podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejeme sklep o  realizaciji  finančnega načrta za 

polletno poročilo v predlagani obliki. 

 



Prisotnih 9 svetnikov. 

 

Glasovanje: 

ZA: 9, PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 4 

 

Prerazporeditev sredstev 

 

Predsednik sveta je podal obrazložitev  prerazporeditve sredstev. 

 

Predsednik sveta je predlog podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejeme sklep o  prerazporeditvi  sredstev v 

predlagani obliki. 

 

Prisotnih 9 svetnikov. 

 

Glasovanje: 

ZA: 9, PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 5 

 

Okvirni sporazum – izstop 

 

Predsednik je podal v obravnavo naslednjo obrazložitev: 

Občina Krško se je v letu 2017 odločila, da uvede spremembe pri izvajanju javnih 

naročil. Te spremembe se nanašajo tudi na krajevne skupnosti oz. njihova javna 

naročila za izvajanje raznovrstnih gradbenih del. Namen teh novosti naj bi bil 

združevanje naročil in na osnovi tega posledično doseganje bolj ugodne cene in boljše 

pogoje. V ta namen je občina pripravila Okvirni sporazum, kateremu smo zavezane 

vse krajevne skupnosti, in sicer za večino gradbenih del. Žal je sestava tega 

sporazuma in izbira izvajalcev trajala predolgo tako, da nobena krajevna skupnost ni 

zmogla izdati razpisov v prvi polovici tega leta. Razlog za to je, ker omenjeni sporazum 

ni bil v operativni veljavi in tudi nismo vedeli za izbrane izvajalce (CGP d.o.o., Kostak 

d.d., Požun d.o.o., Gracar Jože s.p., Peter Kužner s.p., KOP Brežice d.d. in Žarn Krško 

d.o.o.) kakor tudi za same postopke. Krajevna skupnost Leskovec je kot prva oddala 

dokumentacijo za izvedbo javnega naročila preko e-portala. V prvi fazi smo prejeli 

samo dve ponudbi, na ponovljenem razpisu pa še tri, in sicer za projekte: Cesta v 



Osredku, v Libelju, v Gorenji vasi in v Ivandolu. Pridobili pa smo tudi ponudbo za 

izvajanje odvodnjavanja v Volovniku. 

Gradbeni odbor je obravnaval vse prejete ponudbe in ugotovil naslednje:  

- da obstajajo med ponudniki, za ista dela na istem objektu, velika odstopanja 
tudi za več kot 300%, kar je vsaj nenavadno. 

- da se ponujene cene spreminjajo od projekta do projekta, za ista dela, vendar 
v nasprotni smeri pri različnih ponudnikih. 

- da so ponujene cene bistveno večje od pričakovanih in seveda od razpoložljivih 
sredstev, ki jih prejemamo v ta namen po Pravilniku o financiranju krajevnih 
skupnost. 

Zato smo pridobili dodatne ponudbe izven sporazuma za ista dela in po istih 

specifikacijah razpisa. Ugotovili smo, da so cene za izvedbo gradbenih del prejete 

preko e-portala za približno 235% višje od cen, ki jih lahko dosežemo na trgu. Samo 

pri projektih v Libelju, v Gorenji vasi in v Volovniku razlika znaša 13.000,00 €. 

Zaradi tega smo se odločili, da ne sprejmemo ponudb, ki smo jih pridobili preko e-

portala od izbranih izvajalcev.  

Okvirni sporazum tudi predvideva možnost izstopa v kolikor izvajalci večkrat bistveno 

presegajo cene na trgu. Vsi ponudniki oziroma izvajalci so ta pogoj dosegli pri vseh 

treh oziroma štirih razpisih oz. projektih.  

Predsednik sveta KS je predlagal, da KS Leskovec izstopi iz okvirnega sporazuma, in 

sicer za čas dokler se cene izbranih izvajalcev ne približajo dosegljivim tržnim. V tem 

času sami, po običajni poti – več ponudnikov, iščemo najbolj ugodne izvajalce. 

 

Svetnik Dragutin Antolič je podal pobudo, da se je potrebno informirati in preveriti, 

kako te zadeve rešujejo ostale KS. 

Svetniki predlagajo, da se na naslednjo sejo sveta KS povabi predstavnike občine, da 

nam obrazložijo izvajanje javnih razpisov preko e-portala na Občini Krško vključno z 

možnostjo izstopa iz Okvirnega sporazuma. 

 

Predsednik sveta je predlog podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejeme sklep, da se v zvezi z javnimi naročili, na sejo 

KS Leskovec pri Krškem povabi predstavnike občine Krško, da skupaj najdemo 

ustrezno rešitev. 

 

Prisotnih 9 svetnikov. 

 

Glasovanje: 

ZA: 9, PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 



 

Ad. 6 

 

Romska problematika – naselje Loke 

 

Predsednik je podal v obravnavo predlog o sprejemu pobude krajanov iz romskega 

naselja Loke, ki želijo izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov te romske skupnosti. 

Želijo dostop do električnega omrežja in ustvarjanje pogojev za javno razsvetljavo. 

Predsednik je rekel, da si krajani, sicer nelegalnega naselja na Lokah,  že več let 

prizadevajo za vsaj minimalno ureditev njihovih bivalnih pogojev. V ta namen so 

podali, na vse mogoče naslove številne pobude, vendar do sedaj niso naleteli na 

razumevanje. Ponovno so se obrnili na Krajevno skupnost Leskovec s predlogom 

glede izvedbe začasnega dostopa do električne energije, in sicer pod enakimi pogoji, 

kot to velja za vse ostale občane v občini Krško. Svetnik Moran Jurkovič – Dane je v 

tem času tudi pridobil dokument od pristojnega ministrstva, ki v svojem zaključku 

govori, da je Občina Krško odgovorna za posledice, ki izhajajo iz sprejetega OPPN-ja za 

to področje.  Predsednik je prepričan, z ozirom na zatečene pogoje glede te 

skupnosti, da je za iskanje rešitve za njihovo prebivanje še najbolj primerna ta lokacija 

tudi s stališča stroškov davkoplačevalcev. 

Svetnik Stanislav Arh je opozoril, da je podaja soglasja k temu predlogu sporna, saj je 

občina na svoji 8. seji, 16. 7. 2015, temu že nasprotovala. 

V razpravi so svetniki podali mnenje, da ne morejo dajati soglasja na napeljavo el. 

omrežja  na zasebnih površinah, dajejo pa lahko pobudo občini, da rešuje to 

problematiko. Prav tako so tudi mnenja, da država prelaga svojo odgovornost na 

občino. 

Predsednik sveta je podal predlog na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejeme sklep, da predlaga občini Krško, da uredi 

pogoje bivanja in sobivanja Romov v naselju Loke. Na sam podan predlog romske 

skupnosti pa ne morejo dati soglasja. 

 

Prisotnih 9 svetnikov. 

 

Glasovanje: 

ZA: 9, PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 7 

 

Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov 

 



Predsednik je naštel realizirane in nerealizirane projekte Občine Krško v KS Leskovec 

pri Krškem v letu 2017. 

Realizirani projekti: vozišče v smeri Velika vas-Brezje v dolžini 500 m, pešpot mimo 

vrtca na Črnile, prenova vrtca Pika nogavička pri OŠ, nadstrešek pri vežici, preplastitev 

vozišča na relaciji Golek-Ivandol, modernizacija vozišča v Volovniku (do domačije 

Vizlar), izgradnja ceste na Gmajni (krak Grebenčeve) in začetek temeljite prenove 

prostorov v Gasilskem domu ter pomoč pri izgradnji avtomatiziranega strelišča pri OŠ. 

Nerealizirani projekti: prenova vozišča, kanalizacije in vodovoda v ulici A. Salmičeve 

(predvidoma april, maj 2018), prenova vozišča, kanalizacije in vodovoda v Venišah 

(odcep Bizjak – zemljiškoknjižna rezmerja!), pešpot od vodnjaka mimo cerkve Sv. Ane 

(soglasje). Lahko pa dodamo tudi projekt modernizacije vozišča iz smeri Brezij proti 

Veliki vasi.  

 

Predsednik je podal še predloge: 

- za zamenjavo zemljišča in ukinitve javnega dobra za izgradnjo ceste pri vrtcu 

Vila v Leskovcu (veza Borut Pevec – parc.št. 1244/41 in parc.št. 623/2 in 623/3 

vse k.o. Leskovec) 

- pobudo za spremembo naziva ulice (sedaj Grebenčeva in A. Salmičeve se 

spremeni v naziv ulice »Na Gmajni« - predlog krajanov), 

- predlog ureditve parkirnih mest (32) in spremembo dovoza pri GD Leskovec 

(samo en dostop) – idejna zasnova izdelana in predana predstavniku Občine 

Krško.  

 

Sklep: 

Svet KS Leskovec se strinja s podanimi predlogi. 

 

Prisotnih 9 svetnikov. 

 

Glasovanje: 

ZA: 9, PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Svetnik Roma Logar je predstavil kako se izvajajo dela na vozišču v Venišah. Krajani 

Veniš so na skupnem srečanju izrazili željo, da se z deli zaradi prihajajoče zime 

nadaljuje spomladi. 

Zahvalil se je tudi za pomoč pri organizaciji golažijade. Udeležba je bila dobra, 

obiskovalci zadovoljni. V prihodnjem letu bi zadevo poenostavili. Zahvalil se je 

administrativni delavki Aleksandri Brodnik in svetniku Stanislavu Arhu za pomoč. 

 

Svetnik Aleš Kranjčevič je vprašal, kaj je z označitvijo ulic v Leskovcu. 

Predsednik mu je odgovoril, da je bil predlog podan na občinskem svetu, vendar so 

strokovne službe predlog zavrnile. Tako ostaja naselje Leskovec kot edino naselje v 



Občini Krško z urejenim uličnim sistemom, vendar brez oznak. Predlog bo ponovno 

podan pristojnim v obravnavo.  

 

Svetnik Janez Salmič je opozoril, da moramo vztrajati pri zahtevi po tablah za 

označevanje ulic. 

 

Svetnik Dragotin Antolič je povprašal, kako je z elaborati o javni razsvetljavi v ulici 

Anke Salmič – odcep do cerkve Sv. Ane. 

Predsednik je obljubil, da bo glede tega pridobil informacije in mu posredoval 

odgovore. Predlogi za nove trase izvedb javne razsvetljave so bili predani strokovnim 

službam – glej sklep sveta KS. 

 

Svetnik Branko Mlakar poziva, da je potrebno pregledati sezname načrtovanih del in 

preveriti realizacijo. 

 

Predsednik je svetnike seznanil še z deli pri prenovi prostorov GD v Leskovcu. Po 

njegovem mnenju bodo dela dokončana v februarju 2018. Glede ureditve okolice pa 

bodo potrebna dodatna dogovarjanja z Občino Krško. Otvoritev je načrtovana 

spomladi 2018. 

 

Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 

 

Seja je bila končana ob 20. uri 

 

Zapisala: 

Tatjana Kerin      

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 

Olovec Jože 

 

 

 

 

 

Leskovec pri Krškem, 30. 11. 2017 

 


