
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
26. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v četrtek, 27.6.2013 ob 20.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 25. redne seje sveta KS 
2. Poročilo o krajevnem prazniku 2013 
3. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Krško  
4. Pobude in predlogi 
5. Razno  

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Andrej Salmič, Alojz Kerin, Iztok Arh, Stanislava Pavkovič, 
Borut Arh, Mirjana Marinčič ter strokovna sodelavka Monika Žokalj.   
 
Odsotni so bili Jožica Bogovič, Jože Olovec in Ivan Kranjčevič. 
 
Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 25. redne seje sveta KS 

2. Poročilo o krajevnem prazniku 2013 

3. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Krško  

4. Prerazporeditev sredstev 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno  
 
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega redu je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
 
Ad. 1 
 
Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 25. redne seje.  
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagal: 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 25. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 2 

V mesecu juniju je bilo v sklopu krajevnega praznika pripravljenih in uspešno izpeljanih 10 
prireditev, 2 prireditvi sta bili odpovedani. Odpovedano je bilo gasilsko tekmovanje zaradi 
premajhnega število prijavljenih ekip ter pohod po poteh krajevni skupnosti, zaradi 
vremenskih razmer. Pohod se prestavi na jesenski čas. Strokovna sodelavka je svetnikom 
predstavila tudi finančno poročilo, ki pa ni presegla začrtanih okvirjev. Svetniki so s številom 
obiskovalcev zadovoljni in na izpeljavo praznika nimajo pripomb. 



Sklep 2/1  
Poročilo o krajevnem prazniku in finančno poročilo se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Svetniki so po elektronski pošti prejeli osnutek Odloka o kategorizaciji cest v občini Krško in 
niso imeli pripomb. 
 
Sklep 3/1 
Svetniki so seznanjeni z osnutkom Odloka o kategorizaciji cest v občini Krško. 

 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 4 
 
Svetnikom so bili predstavljeni predlogi prerazporeditev sredstev. Na predlog niso imeli 
pripomb. 
 
Sklep 4/1 
Prerazporeditve sredstev se sprejmejo v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5 
 
S strani Etnološke zbirke Kobile smo prejeli dopis, v katerem nas prosijo za finančno pomoč 
pri tiskanju zloženke, priložili so tudi predračun tiskarskih storitev. Svetniki na prošnjo nimajo 
pripomb, predlagajo pa, da se jim pošlje dopis, v katerem se jih pozove k prijavi na razpis o 
dodeljevanju sredstev v naslednjem letu.  
 
Sklep 5/1 
Etnološki zbirki Kobile se odobri plačilo tiskarskih storitev v višini 172,80 eur.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 



 
ZA: 7 ; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
S strani Varstveno – delovnega centra Krško – Leskovec smo prejeli prošnjo za finančno 
pomoč, in sicer za letovanje varovancev v Ankaranu, v času od 26. – 30. avgusta 2013, 
katerega stroški za enega varovanca znašajo 250,00 eur. 
 
Sklep 5/1 
Za letovanje enega varovanca se VDC Krško – Leskovec nameni 250,00 eur. Z 
njimi se sklene pogodba o sofinanciranju.  
 
Prisotnih 7 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prejeli smo tudi prošnjo za finančno pomoč pri opremi vrtca Leskovec, enote Mali Princ. 
Prosijo nas, da jim finančno pomagamo pri nakupu novih omar za potrebe shranjevanja igrač 
in ostale opreme, ki jih vsakodnevno potrebujejo za boljše in kvalitetnejše delo z otroci. 
Svetniki so bili mnenja, da krajevna skupnost nima sredstev za nakup osnovne opreme vrtca 
in da mora za to poskrbeti ustanovitelj, zato prošnji niso ugodili. 
 
 
Ad. 6 
 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 22:30 uri. 
 
 
Številka: 900-1/2013-15 
 
 
Zapisala: 
Monika Žokalj 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 24.7.2013 


