
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
23. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v sredo, 20.3.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Poimenovanje ulic in meje KS Leskovec pri Krškem 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 22. redne seje sveta KS 
3. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 14. korespondenčne seje 
4. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 15. korespondenčne seje 
5. Plan dela v letu 2013 
6. Pobude in predlogi 
7. Razno 

 
Prisotni so bili: Andrej Salmič, Mirjana Marinčič, Alojz Kerin, Iztok Arh, Ivan Kranjčevič,  
Jožica Bogovič, Stanislava Pavkovič ter strokovna sodelavka Monika Žokalj.  
 
Odsotni so bili pred. Bojan Mežič, Jože Olovec in Borut Arh. 
 
Pri 1. točki dnevnega reda sta bila prisotna tudi člana Odbora za meje, g. Ivan Pečnik in g. 
Bojan Petan. 
 
Zaradi nujne zadržanosti predsednika, je sejo vodila podpredsednica ga. Marinčič, ki je po 
ugotovljeni sklepčnosti in sprejetem dnevnem redu začela z vodenjem seje. 
 
Ad. 1 
 
Prisotna člana Odbora za meje sta povedala, da je bil v februarju sklican sestanek Komisije 
za izvedbo postopka usklajevanja imen ulic v KS mesta Krško in KS Leskovec pri Krškem in 
da je tudi KS pozvana, da na seji sprejme sklep.  
 
Po kratki razpravi so skupno oblikovali sledeči sklep: 
 
Sklep 1/1 
Svet Krajevne skupnosti Leskovec sprejme sklep, da se glede na zgodovinske 
okoliščine kompromisno določi predlog območja KS Leskovec. Območje naj se 
omeji z ulico od OŠ Leskovec do nove obvoznice. Ulica naj se poimenuje v Ulico 
Vladimirja Štovička. Območje severno-zahodno od omenjene ulice naj sodi v KS 
Leskovec. Predlagajo tudi, da veljajo enake meje tudi za naselje Leskovec. 
Območje kraja Leskovec naj bo na meji s krajem Krško omejeno z isto mejo, kot 
so predlagane meje KS. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 



Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2 
 
Podpredsednica je pozvala svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 22. redne 
seje.  
 
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagala: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 22. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Ga. Marinčič je pozvala svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 14. 
korespondenčne seje. Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep 3/1 
Zapisnik 14. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Ga. Marinčič je pozvala svetnike, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 15. 
korespondenčne seje. Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep 4/1 
Zapisnik 15. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 



Ad. 5 
 
Svetniki so bili na prejšnji redni seji pozvani, da pripravijo in oddajo predloge za plan dela v 
letošnjem letu. Predlogi so bili pobrani in predstavljeni, o njihovi realizaciji se bo odločalo na 
naslednji redni seji. 
 
Sklep 5/1 
O planu dela za leto 2013 se bo odločalo na naslednji redni seji. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Svetnikom so bili predstavljeni predlogi prerazporeditev sredstev. Na predlog niso imeli 
pripomb. 
 
Sklep 6/1 
Prerazporeditve sredstev se sprejmejo v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Na prejšnji redni seji smo imenovali komisijo za izvedbo razpisa, v vmesnem času pa sta ga. 
Mirjana Marinčič in g. Andrej Salmič bila sprejeta v organe vodstva v drugih društvih kar 
pomeni, da člani komisije ne smejo biti hkrati tudi člani organa vodenja prosilca, zato se iz 
komisije razrešita, za nadomestnega člana pa se imenuje Iztok Arh.  
 
Sklep 6/2 
V komisijo za izvedbo razpisa in dodelitev sredstev za  delovanje društev v 
Krajevni skupnosti Leskovec za leto 2013 se imenujejo: 

- Iztok Arh – predsednik, 

- Ivan Kranjčevič – član, 

- Jožica Bogovič – članica. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 



Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ga. Marinčič predlaga, da se kupi 7 knjig g. Janeza Roškerja in ga. Jasmine Spahalić – Trije 
kraji, eno mesto in celuloza, ki se bodo podarila ob gostovanjih ali drugih protokolarnih 
dogodkih.  Svetniki na predlog niso imeli pripomb. 
 
Sklep 6/3 
Kupi se 7 knjig Trije kraji, eno mesto in celuloza.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
G. Iztok Arh je prosil, da se pošlje na pristojno občinsko službo pobuda za ureditev jame pri 
mrliški vežici v Leskovcu.  
 
Na spletni občine Krško je objavljen razpis za podelitev priznanj občine Krško za leto 2013. 
Predlagamo lahko priznanja za naziv častnega občana občine Krško, veliki znak občine Krško, 
znak občine Krško in priznanje občine Krško. Predloge je potrebno poslati do 29. marca 
2013. Svetniki v letošnjem letu ne bodo podali predlogov.  
 
 
Ad. 7 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 21:00 uri. 
 
 
Številka: 900-1/2013-9 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Podpredsednica sveta KS Leskovec pri Krškem 
Mirjana Marinčič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 4.4.2013 


