
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
17. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v petek, 18.5.2012 ob 20.00 uri v prostorih KS Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 16. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 9. korespondenčne seje sveta KS 
3. Krajevni praznik 2012 in podelitev priznanj 
4. Sofinanciranje društev 

5. Pobude in predlogi 
6. Razno  

 
Prisotni so bili:  pred. Bojan Meţič, Andrej Salmič, Joţe Olovec, Mirjana Marinčič, Alojz Kerin, 
Joţica Bogovič, Iztok Arh, Ivan Kranjčevič (se je pridruţil pri 4. točki) ter poslovna sekretarka 
Monika Ţokalj.  
 
Svojo odsotnost sta opravičila Borut Arh in Stanislava Pavkovič.  
 
Na seji je bil prisoten tudi krajan Ţadovinka, g. Bojan Petan. 
 
G. Olovec Joţe je predlagal, da se na dnevni red uvrsti tudi točka poslovno poročilo. 
 
Sprejeti dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 16. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 9. korespondenčne seje sveta KS 
3. Krajevni praznik 2012 in podelitev priznanj 
4. Sofinanciranje društev 

5. Poslovno poročilo 

6. Pobude in predlogi 
7. Razno  

 
 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetem dnevnem redu je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 1 
 
Predsednik je pozval svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 16. redne seje.  
G. Olovec je podal pripombo, in sicer da se v zapisniku izbriše, da se z investicijo ne strinja, 
ampak je dejal, da je 4.000,00 eur za ureditev dveh vodnjakov v Gorenji vasi preveč.  
Ostali svetniki na zapisnik niso imeli pripomb, zato je predsednik predlagal sklep: 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 16. redne seje se sprejme v predlagani obliki, z upoštevanjem pripomb 
g. Olovca.  



Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 2 
 
Predsednik je svetnike pozval k podaji pripomb na zapisnik 9. korespondenčne seje. Svetniki 
na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 9. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Dne 9.5.2012, se je v prostorih krajevne skupnosti sestal odbor za prireditve. Predlagajo 
naslednji program prireditev: 
 
1.6.2012 Od 17.00 do 

19.30 ure 
 
ob 18.00 uri 
ob 19.30 uri  
 

Predstavitev EKO šole Leskovec pri Krškem 
 
 
Svečana seja Sveta KS Leskovec 
Komedija Pacienti v čakalnici v izvedbi dramske sekcije KD 
Svoboda Brestanica 
 

2.6.2012 ob 9.00 uri  
 

Tradicionalno strelsko tekmovanje za pionirje in pionirke za 
pokal KS Leskovec 

 
3.6.2012 ob 14.00 uri   

 
Pohod po poteh krajevne skupnosti 
 

5.6.2012 ob 19.00 uri Literarni večer: Anka Salmič – pesnica logov in polj  

 
6.6.2012 ob 16.00 uri Sončki se predstavijo    
 
 
 
9.6.2012 

ob 20.00 uri 
 
 
ob 16.00 uri 

 

Okrogla miza na temo »Spoštovanje človekovih pravic in 
varovanja okolja«  
 
»Etnološka zbirka Kobile – brazde prvega desetletja« 

   



Poslovna sekretarka je pripravila tudi predvideno finančno specifikacijo vseh prireditev in 
svetnike seznanila z njo. Na naslednji redni seji bo podano poročilo o porabi finančnih 
sredstev. 
 
Svetniki na program prireditev in finančno specifikacijo niso imeli pripomb. 
 
Sklep 3/1  
Program prireditev in finančna specifikacija se sprejmeta v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
V drugem delu te točke pa so imeli svetniki moţnost podajanja predlogov za priznanja KS, ki 
bodo podeljena na svečani seji.  
 
Ga. Anica Baznik iz Gorenje vasi nam je poslala predlog za Društvo izgnancev Slovenije – 
krajevno organizacijo Leskovec za 20-letnico delovanja društva.  
 
G. Bojan Meţič je predlagal, da se letos med nagrajence uvrsti tudi Klub borilnih veščin, ki v 
letošnjem letu praznuje 10-letnico delovanja in g. Janez Stanislav Rošker iz Leskovca, za 
prizadevanje k boljši prepoznavnosti Leskovca in za vse knjige, ki jih je izdal, pa ga 
marsikateri krajan sploh ne pozna.  
 
Predsednik predlaga, da se Društvu izgnancev podeli srebrno priznanje, Klubu borilnih veščin 
Dren in g. Janezu Stanislavu Roškerju pa bronasto priznanje.  
 
Sklep 3/2 
Priznanja krajevne skupnosti Leskovec za leto 2012 prejmejo: 

- Društvo izgnancev Slovenije – krajevna organizacija Leskovec (srebrno 
priznanje) 

- Klub borilnih veščin Dren (bronasto priznanje) 
- Janez Stanislav Rošker (bronasto priznanje) 

 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Dne 3.5.2012 je potekel rok, na katerega so se lahko prijavila društva, ki imajo sedeţ v 
krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem in katerim se pomaga sofinancirati konkretne 
projekte.  



Na naslov krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je do 3.5.2012 prispelo 9 vlog za 
sofinanciranje društev. Komisija je pregledala in obravnavala vse prejete vloge v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju 
krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, sprejetim 14.2.2011.  
 
Komisija, v sestavi ga. Mirjana Marinčič, ga. Joţica Bogovič in g. Ivan Kranjčevič (sestanka 
komisije se ni udeleţil)  je ugotovila, da je 8 vlog popolnih, 1 vloga je neustrezna, saj društvo 
ni navedlo konkretnega projekta, ki ga bo izvedlo v letu 2012.  
 
Svetu KS so predlagali, da se Klubu borilnih veščin Dren nakaţe 300,00 eur, Društvu 
izgnancev Slovenije – krajevni organizaciji Leskovec 500,00 eur, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Velika vas 600,00 eur, Strelskemu društvu Leskovec 800,00 eur, Društvu za 
cerebralno paralizo »Sonček« Posavje 350,00 eur, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Leskovec 1000,00 eur, Kulturnemu društvu Leskovec 1000,00 eur in Krajevni organizaciji 
rdečega kriţa Leskovec plačilo pogostitve srečanja starejših krajanov do 800,00 eur.  
 
Obrazloţitev: 
 

1.) Klub borilnih veščin Dren 
Dne 22.4.2012 so v OŠ Leskovec organizirali seminar karate mojstrov JKA Slovenije. 
V letošnjem letu praznujejo 10-letnico delovanja in bodo konec julija ob zaključku 
sezone na Lisci priredili tekmovanje. V društvu je 34 aktivnih članov, delujejo ţe 10 
let. 
 

2.) Društvo izgnancev Slovenije – Krajevna organizacija Leskovec 
V letošnjem letu bodo organizirali druţabno srečanje in člane društva odpeljali na  
enodnevni izlet. V društvu je 493 aktivnih članov, od tega v KS Leskovec 202 člana. V 
letošnjem letu praznujejo 20-letnico delovanja. 
 

3.) Prostovoljno gasilsko društvo Velika vas 
V letošnjem letu nameravajo dograditi garaţo pri gasilskem domu, kajti zdajšnja je 
premajhna za vse potrebe. Društvo šteje 50 aktivnih članov, delujejo ţe 63 let. 
 

4.) Strelsko društvo Leskovec 
Njihov plan v letu 2012 je nabava elektronske tarče Politronic. V društvu je 76 
aktivnih članov, delujejo ţe 45 let.  
 

5.) Društvo za cerebralno paralizo Posavje – Sonček 
Na razpis so se prijavili z vlogo za sofinanciranje dogodkov v njihovem društvu. Tako 
bodo v letošnjem letu izvajali ustvarjalne, bralne, igralne in podobne delavnice z 
namenom sprostitve in pridobivanja različnih izkušenj za bolj samostojno ţivljenje. 
Njihov dogodek se imenuje Aktivno preţivljanje prostega časa. V društvu je 298 
članov, od tega je 147 aktivnih članov iz krške občine. Društvo deluje ţe 17 let. 
 

6.) Kulturno društvo Leskovec 
Letos bodo v času od julija do septembra organizirali štiri Anine večere. Društvo je 
izredno aktivno skozi celo leto. Imajo 85 aktivnih članov in delujejo ţe 11 let.  
 

7.) Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec 
V letošnjem letu društvo praznuje 120-letnico delovanja, zato bodo ob tej priloţnosti 
v mesecu septembru organizirali osrednjo prireditev z gasilsko povorko, svečano 



proslavo in druţenjem z narodno-zabavnim ansamblom. Na ta dan bo imelo društvo 
dan odprtih vrat. V društvu je 158 članov. 
 

8.) Krajevna organizacija Rdečega kriţa Leskovec 
Tako kot leta poprej, bodo tudi letos v mesecu oktobru organizirali srečanje 
starostnikov starejših od 75 let. Društvo ima 23 aktivnih članov in deluje ţe 66 let. 
 
ARC – zdruţenje za uravnavanje sobivanja 
Na letošnji razpis so se prijavili z vlogo za finančno podporo osnovne dejavnosti 
zdruţenja. V društvu je 22 aktivnih članov, delujejo ţe 6 let. Ker niso prijavili 
konkretnega projekta, društvo ni upravičeno do sofinanciranja.  
 
 

Sklep 4/1  
Predlog za sofinanciranje dejavnosti društev se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 5 
 
G. Olovec je podal pripombo na poslovno poročilo za leto 2011. Ţe na prejšnjih sejah in v 
elektronskih sporočilih je zahteval analitiko porabe sredstev.  
 
Ga. Ţokalj se je pri občinskih sluţbah pozanimala, ali je potrebno poslovnemu poročilu 
priloţiti tudi natančno porabo sredstev ali ne, in dobila odgovor, da zadovoljuje samo konto 
kartica dobaviteljev, ki jo prejmemo v računovodstvu. 
 
G. Olovec s prejeto konto kartico ni zadovoljen in zahteva podrobno obrazloţitev.  
 
G, Meţič pove, da so se skozi leto izvajale tudi aktivnosti glede košnje, obsekavanja drevja, 
čiščenja muld, nabave gramoza zaradi sanacije cest po neurjih,… in da omenjenih zneskov g. 
Olovec v svojih izračunih ni upošteval. 
 
Ga. Marinčič predlaga, da se svetnike na sejah obvešča o porabi sredstev, katere bo 
predsednik odobril kot nujno potrebne in za katere se ne bi sklicevale korespondenčne seje.  
 
G. Meţič se s tem ne strinja, ampak ţeli da se v nadaljnje svetniki odločajo o tem katera dela 
so nujno potrebna in o tem odločajo in potrdijo s sklepom. 
 
Sklep 5/1  
V prihodnje se svetnikom mesečno poroča o opravljenih delih in porabi sredstev.    
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 



ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Iz računovodstva smo bili obveščeni, da je potrebno opraviti razporeditev sredstev in sicer se 
iz konta 402205 (8073) odvzame 150,00 eur in se jih doda na konto 402516 (8073), iz konta 
400999 (8072) se odvzame 13,00 eur in se jih doda na konto 401510 (8072). 
 
Sklep 6/1  
Predlog prerazporeditve se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Dne 18.5.2012 je bil sklican sestanek za preimenovanje Ulice 11. novembra v Obrtno ulico 
(od zasebne veterinarske ordinacije do Lidla) in v Trgovsko ulico (nov nakupovalni center). 
Sestanka se je udeleţilo 5 ljudi, vsi pa so bili proti preimenovanju. 
 
Sklep 6/2  
Svetniki so seznanjeni z odločitvijo krajanov in pravnih oseb glede preimenovanja 
ulice 11. novembra. Prebivalci se s preimenovanjem imena ulice ne strinjajo. Na 
občino se pošlje dopis s sklepom. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Predsednik je svetnike obvestil, da je odbor za meje še vedno neaktiven in da ni prišlo še do 
nobenih aktivnosti. 
 
G. Meţič je svetnike pozval, da pregledajo plan dela in realizacije za leto 2012.  
 
G. Olovec pove, da so soglasja za ureditev ceste do sv. Ane pobrana, vse ostale zahteve pa 
še niso izpolnjene.  
 
Ga. Marinčič predlaga, da se na igrišču na Gmajni postavi zapornica, ki bo razposajeni 
mladini onemogočila vhod na igrišče in s tem preprečila razdejanja, ki jih pustijo za sabo. 
 



G. Arh predlaga, da se na občino pošlje prošnjo za zasaditev dreves na parkirišču (parc. št. 
836/1 k.o. Leskovec) med Bogovičem, Unetičem in Jazbecem.  S tem bi pridobili vsaj malo 
sence, pa še okolica bi bila bolj urejena. 
 
Predsednik pove, da je bil dne 18.4.2012 v prostorih Gasilskega doma Leskovec sklican Zbor 
krajanov Ţadovinka. Zbor krajanov je bil sklican na ţeljo g. Petana, ki je krajevni skupnosti 
očital neaktivnost glede obveščanja krajanov glede javne razgrnitve za DPN HE Breţice in na 
katerem je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Zbor krajanov naselja Ţadovinek zahteva pojasnilo sprememb DPN Breţice, s strani 
kompetentnih oseb, zato ker so ugotovili, da je prišlo do sistemskih napak pri obveščanju o 
javni razgrnitvi – sprememb ureditve v DPN za območje HE Breţice, glede na stališča do 
pripomb iz javne razgrnitve, kar utemeljujejo s tem, da so bili nekateri krajani osebno 
obveščeni, ostali ne, da se je del obvoznice, ki spada v DPN obvoznice prenesel v DPN HE 
Breţice (konkretno za del ceste, ki se nanaša na Ţadovinek). Svetniki KS Leskovec niso bili 
obveščeni o omenjeni predstavitvi na občini. 
 
G. Petan je vprašal, zakaj zapisnika iz zbora krajanov še vedno ni dobil in da bi ga morali 
prejeti prav vsi, ki so bili takrat na zboru. 
 
Ga. Ţokalj je povedala, da bo zapisnik dobil, ostalim krajanom Ţadovinka, pa ga po 
elektronski pošti ne more poslati, ker nima njihovih naslovov. Vsi zainteresirani ga lahko 
dobijo po pošti, v kolikor ga bodo ţeleli in jo bodo tudi kontaktirali.  
 
 
 
Seja je bila končana ob 22:30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Monika Ţokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Meţič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 30.5.2012 

 


