
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
25. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v petek, 17.5.2013 ob 20.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Predstavitev ravnanja z odpadki ter gradnja kanalizacijskega sistema in malih čistilnih 
naprav 

2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 24. redne seje sveta KS 
3. Krajevni praznik 2013 
4. Priznanja KS  
5. Pobude in predlogi 
6. Razno  

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Alojz Kerin, Iztok Arh, Jožica Bogovič, 
Stanislava Pavkovič, Jože Olovec, Borut Arh ter strokovna sodelavka Monika Žokalj.   
 
Na seji so bili prisotni tudi Rafael Jurečič, Darja Modic in Bojan Petan. 
Odsotna sta bila Mirjana Marinčič in Ivan Kranjčevič. 
 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega redu je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
 
Ad. 1 
 
Na pobudo občine Krško, ki je v jesenskem času izvedla anketo med občani na temo 
zadovoljstva s storitvami, ki jih zagotavlja občina, so največji padec zadovoljstva zaznali na 
področju ravnanja z odpadki. Glede na rezultate, se je vodstvo občine odločilo, da bi bilo 
dobro narediti predstavitev ravnanja z odpadki ter gradnjo kanalizacijskega sistema in malih 
čistilnih naprav ter izmenjavo mnenj in problemov na sejah svetov KS.   
Seje sta se tako udeležila g. Rafael Jurečič iz oddelka za gospodarsko infrastrukturo in ga. 
Darja Modic iz družbe Kostak d.d. 
G. Jurečič pove, da v letošnjem letu poteka 10 let od začetka ločenega zbiranja odpadkov in 
da je v občini Krško kar 4x več ekoloških otokov, kot jih predpisuje država, saj so postavljeni 
že za vsakih 150 prebivalcev. Odvoz odpadkov je organiziran 1x na 14 dni, v blokovskih 
naseljih pa 2x tedensko. Izgradnja sortirne linije v Sp. Starem Gradu nam omogoča, da samo 
še 27% odpadkov odvozijo na deponijo v Dolenji Leskovec pri Novem mestu, ostalo pa ločijo 
v zbirnem centru. Trenutno ima občina Krško najnižjo ceno za komunalne odpadke, v 
primerjavi s celotno Slovenijo. Opazili so, da se količina odpadkov z leti povečuje, kar se kaže 
pri zabojnikih, predvsem s plastiko, ki so konstantno polni, zato je v analizi tudi ideja, da bi 
se pločevinke, kovina in sestavljena embalaža odlagale skupaj, s katerim bi zmanjšali strošek 
odvoza, ločevanje pa bi se opravilo na sortirni liniji. Zabojniki bi bili tudi primerno označeni.  
Ga. Modic pove in hkrati povabi svetnike, da je v planu tudi dan odprtih vrat na zbirnem 
centru, da si bodo zainteresirani ogledali delovanje sodobne sortirne linije ter si tako lažje 
predstavljali kako pomembna investicija in naložba je to za občino Krško. 



G. Mežič Bojan je povedal, da je nezadovoljen z ureditvijo okolice po praznjenju zabojnikov 
in pripomni, da je odprtina pri zabojniku s plastiko in papirjem bistveno premajhna, saj ljudje 
ne odpirajo pokrovov, ampak smeti samo odložijo zraven. 
G. Jurečič nadaljuje, da v kolikor se pojavi potreba po postavitvi novega ekološkega otoka, je 
potrebno izpolniti tri kriterije, in sicer: 
1.) potrebno je poiskati primerno lokacijo, lahko je to na občinski parceli ali zasebni parceli 
za katero je potrebno pridobiti soglasje lastnika,  
2.) najmanj 150 prebivalcev,  
3.) odvisnost od finančnih zmožnosti in zaloge zabojnikov. 
G. Borut Arh predlaga prestavitev otoka v Leskovcu pri gasilskem domu ob steno, ker bi s 
tem preprečili tudi raznos smeti zaradi vetra.  
Svetniki so podali kar nekaj pripomb in pobud za ureditev ekoloških otokov po krajevni 
skupnosti, vendar je ga. Modic predlagala, da se povabi g. Vidmar Mirana iz družbe Kostak 
d.d. na skupni ogled ter se na terenu poiščejo rešitve, ker je primer do primera različen.  
 
V drugem delu je g. Jurečič svetnike obvestil tudi o izgradnji kanalizacije. Dejal je, da na 
razseljenih delih ni racionalno graditi javne kanalizacije, tu pridejo v poštev male biološke 
čistilne naprave ali nepretočne greznice. Pove tudi, da je možno, da se za malo čistilno 
napravo odloči več hiš skupaj, kar znižuje strošek izgradnje. Kanalizacija mora biti na 
območjih določenih v nacionalnem programu zgrajena do leta 2015, do konca leta 2017 pa 
morajo biti vsa gospodinjstva, kjer se ni možno priključiti na javno kanalizacijo opremljena z 
malimi čistilnimi napravami, za katere občina vsakoletno financira preko javnega razpisa. Na 
osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta so določeni 
procenti upravičenih stroškov investicije. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2013, 
maksimalna višina upravičenih stroškov pa znaša 2.400 eur z DDV za individualne hišne 
priključke in za male čistilne naprave. Med upravičene stroške (stroški materiala in storitev) 
sodijo stroški, ki so nastali od 1.1.2011 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov. 
Izgradnja mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. G. Jurečič poda opozorilo, naj bodo 
krajani pazljivi pri nakupu malih čistilnih naprav, saj morajo to biti certificirane naprave, ki 
imajo opravljen A-test. Podana je bila tudi informacija, da se ob zagonu male čistilne naprave 
prične obračunavati znižana taksa odpadnih voda, in sicer znižana v višini % učinkovitosti 
male čistilne naprave.  
 
Predsednik se je g. Jurečiču in ga. Modic zahvalil za izčrpno predstavitev in nadaljeval s sejo. 
 
Ad. 2 
 
Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 24. redne seje.  
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagal: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 24. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 



Ad. 3 
 
Strokovna sodelavka je pripravila spored prireditev, ki se bodo izvajale v času praznovanja 
krajevnega praznika in jih predstavila svetnikom: 
 
31.5.2013 ob 18.00 uri 

 
ob 19.15 uri 
 
ob 19.30 uri  
po predstavi 

Svečana seja sveta KS s podelitvijo priznanj v OŠ Leskovec 
pri Krškem 
Otvoritev razstave vezenin (razstava bo tudi v soboto in 
nedeljo med 9. in 17. uro) 
Zaključna predstava: Zbudi se, Katka! 
Razstava izdelkov iz vzhajanega testa 
 

1.6.2013 
 

ob 9.00 uri  
 

Tradicionalno strelsko tekmovanje za pionirje in pionirke  na 
strelišču pr OŠ Leskovec pr Krškem 

 ob 9.00 uri   
 
ob 19.30 uri 

Karate turnir za osnovnošolce v veliki telovadnici OŠ 
Leskovec pri Krškem 
Letni koncert Mešanega pevskega zbora Leskovec pri 
Krškem v cerkvi sv. Ane v Leskovcu 
 

2.6.2013 od 9.-14.00 ure 
 
ob 14.00 uri  

Dan odprtih vrat Strelskega društva Leskovec na strelišču 
pri OŠ Leskovec pri Krškem 
Pohod po poteh krajevne skupnosti 
 

6.6.2013 ob 18.30 uri Samostojni koncert Viktorije Hruševar: Drugačnost me vodi 
h glasbi v cerkvi sv. Ane v Leskovcu 
    

8.6.2013 
 
 
16.6.2013 

ob 18.00 uri 
 
 
ob 8.00 uri 
 

Otvoritev spominske sobe in spodnjega vodnjaka v Gorenji 
vasi  
 
Tekmovanje gasilskih enot v spajanju sesalnega voda pred 
gasilskim domom v Leskovcu 

   
Prav tako so bili svetniki seznanjeni z okvirno finančno specifikacijo vseh prireditev. Na 
naslednji redni seji bo podano poročilo. 
Svetniki na program prireditev in finančno specifikacijo niso imeli pripomb. 
 
Sklep 3/1  
Program prireditev in finančna specifikacija se sprejmeta v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 8; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Na seji je bil prisoten tudi g. Bojan Petan, ki je predsednika povprašal o delih na cesti v 
Tršljavcu. Predsednik pove, da bodo dela izvedena, v skladu z dogovorom med investitorji in 
občino ter uporabniki omenjene ceste. Podal je tudi informacijo , da je bilo na omenjeni trasi 
veliko usklajevanj glede odvodnjavanja, kar so tudi uskladili. Omenjeno traso so si ogledali 
tako izvajalec, kakor g. Somrak Niko, ki je odgovorna oseba na občini za to področje ter 



predsednik KS in skupaj sprejeli odločitev glede izgradnje in odvodnjavanja. Ker je bilo tudi 
nekaj pomislekov s strani lastnice parcele ob trasi, so se dobili tudi z njo in se uskladili. 
Usklajevanje je potekalo tudi z g. Petanom, ki je solastnik parcele ob poti, načeloma je bilo 
tudi usklajeno, vendar se je g. Petan potem samoiniciativno pogovarjal z ostalimi lastniki ter 
pričel z ometanjem omenjene realizacije s postavljanjem različnih pogojev v zvezi z 
odvodnjavanjem in projektiranjem del. Ker g. Petan ni bil zadovoljen s pojasnili s strani 
investitorja - KS, mu je predsednik dejal, da se naj za dodatna pojasnila obrne na strokovno 
osebo na občini, ki mu bo podala dodatne odgovore. Kljub pojasnilom s strani predsednika je 
še kar uporno trdil svoje teze, pri čemer so mu pomagali tudi nekateri člani sveta. Predsednik 
je še enkrat ponovil, da je za ureditev omenjene trase bil sprejet sklep sveta KS in se bo 
izvršil ter da v kolikor ima še kdo kakšno vprašanje naj se obrne na strokovno osebo na 
občini, g. Somrak Nika, ter se pri njemu pozanima o podrobnostih v kolikor niso zadovoljni z 
njegovo obrazložitvijo. Po burni razpravi so sejo zapustili g. Petan, g. Olovec ter ga. Bogovič.    
Preostali svetniki so nadaljevali s sejo.   
 
Ad. 4 
 
Svetniki so bili pozvani, da podajo predloge za priznanja KS, ki bodo podeljena na svečani 
seji. 
 
Ga. Mirjana Marinčič je že na prejšnji redni seji predlagala, da se podeli priznanje g. Antonu 
Bizjaku in Aktivu kmečkih žena Krško polje. Svetniki so mnenja, da bi bilo prav, da priznanje 
dobi šola kot ustanova, ki nam nudi prostore in vso pomoč. Vsi pa so bili mnenja, da si Aktiv 
priznanje zasluži, kajti na vse prireditvah so članice prisotne in lepo predstavljajo našo 
krajevno skupnost. 
 
G. Bojan Mežič predlaga g. Pustavrh Staneta in podjetje Tips, ki je v našem okolju zelo 
uspešno in zaposluje kar nekaj krajanov.  
 
Za obrazložitve je zadolžen predlagatelj. V elektronski obliki jih pošlje strokovni sodelavki do 
ponedeljka, 27.5.2013. 
 
Sklep 4/1 
Priznanja krajevne skupnosti Leskovec za leto 2013 prejmejo: 

- Osnovna šola Leskovec pri Krškem (zlato priznanje) 
- G. Pustavrh Stane (srebrno priznanje) 
- Aktiv kmečkih žena Krško polje (bronasto priznanje). 

 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 5 
 
G. Izok Arh je predstavil problematiko v ulici Nova pot ter predlagal, da bi se izvršila 
asfaltacija na omenjenem odseku. Za omenjeno ureditev bi bila potrebna sredstva v znesku 
cca. 300 €. Financiralo naj bi se iz sredstev vaške skupnosti Leskovec. 
 



Sklep 5/1 
Svetniki se strinjajo glede ureditve Nove poti, sredstva v višini 300 € se koristijo 
iz naslova vaške skupnosti. G. Iztok Arh  pridobi soglasje od ga. Mirjane Marinčič 
in g. Olovec Jožeta.  
 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
G. Borut Arh je povedal, da je na cesti v Žadovinku rob cestišča zelo poškodovan in predlaga, 
da se na občino pošlje zahtevek za reklamacijo in ureditev.  
 
Sklep 5/2 
Pobuda se pošlje na pristojno občinsko službo. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6 ; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
G. Alojz Kerin je podal pobudo za ureditev ceste v Selcah, katere sanacija bi znašala okoli 
1.000 eur.  
 
Predsednik je predlagal, da se za omenjena dela porabijo sredstva iz naslova vaške 
skupnosti, s čimer pa se predlagatelj ni strinjal, zato je predlagal, da se o predlogu odloča po 
polletnem poročilu o realizaciji ter porabi sredstev v kolikor bo možnost, zato predlaga 
naslednji sklep:  
 
Sklep 5/3 
Po pripravi polletnega poročila in realizacije finančnih sredstev bo svet KS sprejel 
odločitev. 
 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Modelarski klub Krško, s klubskimi prostori na travniškem delu v Žadovinku, je poslal prošnjo 
za finančno pomoč pri ureditvi makadamske poti, ki vodi do modelarskega letališča. 
Ker v omenjenem zaprosilu ni konkretno ovrednoteno, kaj bi opravili ter koliko bi to stalo je 
predsednik predlagal, da se klub pozove po dopolnitvi prošnje ter, da se bo o tem odločalo 
po polletnem poročilu o realizaciji ter porabi sredstev v kolikor bo možnost, zato predlaga 
naslednji sklep:  
 



Sklep 5/4 
Po pripravi polletnega poročila in realizacije finančnih sredstev bo svet KS sprejel 
odločitev. 
 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Etnološka zbirka Kobile nam je poslala prošnjo za finančno pomoč, pri pokritju stroškov 
zloženke »Ne pozabimo – Etnološka zbirka Kobile« v nakladi 500 kosov, ker iz prošnje ni 
razvidna višina sredstev, zato predsednik predlaga, da se pozove vlagatelja po dopolnitvi 
vloge ter da se bo svet odločal po dopolnitvi vloge, zato predlaga naslednji: 

 
Sklep 5/5 
Etnološko zbirko Kobile se pozove k dopolnitvi vloge za tisk zloženke.  
 
Prisotnih 6 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 6; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 23:45 uri. 
 
 
Številka: 900-1/2013-13 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 6.6.2013 


