
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. 

 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 26. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 16. korespondenčne seje 
3. Imenovanje komisije za fizično odstranitev odpisanih osnovnih sredstev 
4. Obnova spomenika Milke Kerin pri OŠ Leskovec 
5. Razsvetljava Gmajna - Zajčki 
6. Pobude in predlogi  
7. Razno 

 
Prisotni so bili: pred. Bojan Mežič, Iztok Arh, Mirjana Marinčič, Jože Olovec, Ivan Kranjčevič, 
Stanislava Pavkovič, Alojz Kerin, Andrej Salmič, Borut Arh, Jožica Bogovič ter strokovni 
sodelavki Monika Žokalj in Silvia Ivačič.   
 
 
G. Jože Olovec je predlagal dopolnitev dnevnega reda: 
 

1. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 26. redne seje sveta KS 
2. Sprejetje sklepa o potrditvi zapisnika 16. korespondenčne seje 
3. Imenovanje komisije za fizično odstranitev odpisanih osnovnih sredstev 
4. Obnova spomenika Milke Kerin pri OŠ Leskovec 
5. Razsvetljava Gmajna – Zajčki in Ulice Staneta Žagarja ter osvetlitev eko otoka na 

Gmajni 
6. Ureditev Grebenčeve ceste 
7. Pobude in predlogi 
8. 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 26. redne seje.  
Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagal: 
 
Sklep 1/1 
Zapisnik 26. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 



Ad. 2 
 
Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 16. 
Korespondenčne seje. Svetniki na omenjeni zapisnik niso imeli pripomb, zato je predlagal: 
 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 16. korespondenčne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 8 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 7; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Strokovna sodelavka Monika Žokalj pove, da je potrebno za potrebe fizičnega uničenja 
odpisanih osnovnih sredstev sestaviti komisijo, ki bo izvedla fizično odstranitev in pridobila 
potrdilo o uničenju s strani upravljalca deponije. Pri tej točki se je razvila razprava o možnosti 
doniranja odpisanih sredstev, o načinu odvoza, kdo izda potrdilo o uničenju itd. Za člane 
komisije so se prostovoljno javili: Mirjana Marinčič, Jože Olovec in Alojz Kerin. Pri tej točki se 
pridruži g. Ivan Kranjčevič.  
 
Sklep 3/1 
Člani komisije za fizično odstranitev odpisanih osnovnih sredstev so: Mirjana 
Marinčič, Jože Olovec in Alojz Kerin. 

 
Prisotnih 9 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 4 
Predsednik poda informacijo o obnovi spomenika Milke Kerin pri osnovni šoli Leskovec. S 
strani Zveze borcev je bila že v februarju podana pobuda, da bi obnovo financirala krajevna 
skupnost. Ker krajevna skupnost nima zagotovljenih sredstev za obnovo celotnega 
spomenika, ki znaša 2.400 EUR, so v nadaljevanju tekli pogovori o delitvi stroškov in sicer: 
1/3 krajevna skupnost, 1/3 osnovna šola ter 1/3 zveza borcev. Predsednik je predlagal, da 
krajevna skupnost finančno pomaga pri obnovi in prispeva 800 EUR, saj je omenjeni 
spomenik tako lokalnega kakor zgodovinskega pomena za kraj kot KS ter zato tudi predlaga 
sofinanciranje obnove. Pri tej točki se pridruži g. Andrej Salmič. Po razpravi, v kateri je bil 
izpostavljeno predvsem dejstvo, da obnova ni v planu dela za letos ter, da krajevna skupnost 
ni imela možnosti sodelovati pri izbiri izvajalca, kar bi mogoče pocenilo stroške obnove,  je bil 
na glasovanje predlagan naslednji sklep:  
 
Sklep 4/1 
Krajevna skupnost za  namen obnove spomenika Milke Kerin odobri sredstva v 
višini 800 €. 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 



Glasovanje: 
 
ZA: 1; PROTI: 7 
 
Predlagani sklep ni bil sprejet. 
 
 
G. Jože Olovec je ponovno predstavil pomisleke glede nabave traktorja (kosilnice) za potrebe 
vzdrževanja igrišča v Veliki vasi. Predlaga, da se ustanovi komisija in se ji omogoči vpogled v 
dokumentacijo z namenom, da se preveri ali ta kosilnica obstaja ali ne. Njegovo mnenje je, 
da postopek nabave ni bil pravilno izpeljan. Predsednik pojasni, kot je že kar nekajkrat 
obrazloženo, da je bil traktor nabavljen iz sredstev namenjenih za vzdrževanje igrišč. Glede 
ustanovitve komisije pa meni, da nima smisla saj je dokumentacija dostopna na sedežu KS in 
je na vpogled.  G .Andrej Salmič se pridruži razpravi ter doda, da je pred nabavo osebno (g. 
Olovec) lobiral pri krajanih za nabavo le te sedaj se pa spreneveda in oporeka nabavi in 
postopkom nabave, kar ser mu zdi nepošteno.  
Predsednik poda še priporočilo, da se naj g.Olovec oglasi v pisarni in si lahko ogleda račun za 
omenjeno kosilnico oz. traktor kot jo imenuje.  
 
 
Ad. 5 
 
Predsednik predstavi prošnjo  prebivalcev zgornjih Veniš in zgornjega dela Sejmiške ulice, ki 
prosijo za finančno pomoč pri izgradnji ulične razsvetljave ob novo asfaltiranem delu ceste 
Zajčki - Gmajna.  V razpravi so svetniki razpravljali predvsem o planu dela, ki se ga je 
potrebno držat in naj se planirana sredstva porabijo za planirane projekte. Po razpravi je bil 
na glasovanje predlagan naslednji sklep.  
 
Sklep 5/1 
Krajevna skupnost nameni za razsvetljavo Gmajne – Zajčki v letu 2013 4000 EUR 
in v letu 2014 4000 EUR finančne pomoči.  
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5 ; PROTI: 4 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
G. Olovec Jože izpostavi problematiko ureditve javne razsvetljave v ulici Staneta Žagarja v 
Leskovcu. 
Po obrazložitvi je bil predlagan naslednji sklep: 
 
Sklep 5/2 
Za ureditev razsvetljave v ulici Staneta Žagarja se zadolži g. Jože Olovec.  
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10 ; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
G. Olovec Jože poda pobudo za osvetlitev ekološkega otoka na Gmajni. 
Po obrazložitvi problematike je bil predlagan naslednji sklep: 



  
Sklep 5/3 
Za ureditev razsvetljave  ekološkega otoka na Gmajni se zadolži g. Olovec Jože.  
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10 ; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Ga. Mirjana Marinčič pove, da je bila pobuda za ureditev Grebenčeve ulice obravnavana že v 
začetku mandata. Takrat je bilo rečeno, da to ni uradna šolska pot in naj otroci hodijo po 
uradni šolski poti. Gre za šolsko pot, ki živi in je zelo frekventna zato želi, da se ta ulica uredi 
s tem, da se zgradi pločnik in postavi javno razsvetljavo. Po krajši razpravi je bil na 
glasovanje podan naslednji sklep:   
 
Sklep 6/1 
Strokovna sodelavka na pristojno službo pošlje dopis za ureditev Grebenčeve 
ulice (pločnik in javna razsvetljava). 
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 7 
 
G. Borut Arh izpostavi asfaltiranje igrišča v Žadovinku in pove, da bo skušal v naslednjem 
tednu pridobiti sponzorja za asfaltiranje, v kolikor pa sponzorja ne bi dobil pa želi, da se za 
asfaltiranje porabi asfalt iz asfaltne mase. V razpravi je tekla beseda o porabi asfaltne mase 
za letošnje in naslednjo leto. Po končani razpravi je bil na glasovanje podan naslednji sklep: 
 
Sklep 7/1 
G. Borut Arh do 30.9. pridobi informacijo o možnosti   asfaltiranja igrišča v 
Žadovinku s pomočjo sponzorjev. 
Pregleda se realizacija in finančne možnosti za realizacijo.  
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 9; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
Predsednik pove, da se je v Kobilah oblikovala vaška skupnost, ki je v imenu krajevne 
skupnosti poslala civilno iniciativo na Telekom. G. Ivan Kranjčevič pojasni zakaj se je 



oblikovala civilna iniciativa. Predsednik na koncu razprave poudari, da je potrebno v takšnih 
primerih in aktivnostih obvestiti krajevno skupnost.  
 
G. Jože Olovec v nadaljevanju poda pobudo za ureditev Wolfove ulice in sicer predlaga, da 
se uredijo bankine. Po krajši razpravi, je bil na glasovanje podan naslednji sklep:  
 
Sklep 7/2 
Za ureditev in razširitev bankine v Wolfovi ulici se zadolži g. Jože Olovec. O 
izvedbi  se odloča na naslednji seji.  
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
G. Andrej Salmič predstavi predračun za ureditev ceste JP1693827 v dolžini 198m. Ponudba 
je zelo visoka in znaša cca. 17.000€. V ponudbi je zajeto asfaltiranje ceste v širini 3m, vendar 
on predvideva, da bi bilo 2,5m dovolj.  Po krajši razpravi, je bil na glasovanje podan 
naslednji sklep:  
 
Sklep 7/3 
Realizacija ponudbe se bo izvedla po planu dela in v okviru finančnih zmožnosti.  
 
Prisotnih 10 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
G. Iztok Arh izpostavi, da bi bilo potrebno na cesti proti Belem sanirati luknje. Predlaga, da 
se pri vzdrževalcu ceste naroči greder.  
 
Ga. Stanislava Pavkovič pove, da se je v zadnjem mesecu in pol na območju Velike vasi 
pojavilo večje število kraj, med drugim tudi žlebovi s cerkve, ter vlomi v avtomobile. 
Dogovorjeno je bilo, da se o tem obvesti pristojne službe.  
 
Predsednik predstavi vlogo za finančno pomoč, ki smo jo prejeli s strani Društva ljubiteljev 
suhomesnatih izdelkov Leskovec pri Krškem.  
Sledila je krajša razprava.  
Predsednik poda naslednjo obrazložitev, da so sredstva za ta namen že razdeljena in ker je 
bila podana vloga za sofinanciranje delovanja ne pa za konkreten dogodek  predlaga, da se 
naslednjem letu prijavijo na razpis.  
 
 
Ad. 8 
G. Olovec izpostavi vprašanje zbora krajanov, ki se bo odvijal jutri. Predsednik pojasni zakaj 
je bil zbor sklican in prisotne povabi, da se zbora udeležijo. Pojasnilo poda tudi g. Borut Arh 
kot predstavnik gasilskega društva.  
 
Seja je bila končana ob 21:30 uri. 
 
 
 



Številka: 900-1/2013-21 
 
 
Zapisala: 
Silvia Ivačič 
 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Bojan Mežič 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 21.10.2013 


