
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
6. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 19.30 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 4. in 5. redne ter 3., 4. in 5. korespondenčne seje KS Leskovec pri 

Krškem; 
3. OPPN Gmajna 3-odgovori na sklepe sveta KS Leskovec pri Krškem; 
4. Prometni varnostni načrt OŠ Leskovec pri Krškem; 
5. Poplavna ogroženost naselja Velika vas 
6. Prostorske zagate (rešitve) v KS Leskovec pri Krškem – Tretji center Leskovca; 
7. Izgradnja ceste v Selcah in ceste proti sv. Ani – obravnava ponudb(e); 
8. Sanacija stanja na cesti JP2 694941 – odločba MI SPO; 
9. Stanje mirujočega prometa v naselju Leskovec; 
10. Prispele pobude in predlogi: 

 Meteorne vode v Volovniku (Račič); 

 Ukinitev javnega dobra na parc.št. 257/18 in 257/19 k.o. Leskovec; 

 Ukinitev dela javne poti JP2 693892 – Libelj Voglar; 

 Pobarvanka – IV Založba in Policijski Sindikat Slovenije; 

 Prošnja za finančno donacijo – Društvo vesele nogice; 

 Prošnja za finančno donacijo – Pevski zbor LD Krško; 

 Problematika invazivnih rastlinskih vrst v Občini Krško; 
11. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov; 
12. Razno. 

 
 
Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Borut, Arh Damjan, Arh Stanislav, 
Kerin Tatjana, Kerin Alojz, Kranjčevič Aleš, Lekše Mitja, Logar Roman, Mežič Bojan, Salmič 
Janez in strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsoten je bil Kranjčevič Ivan in Mlakar Branko 
 
Ad. 1 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je 12 
svetnikov od 14-ih.  
Predsednik je predlagal, da se točki 6 in 7 iz vabila na 6. redno sejo združita. Po ugotovljeni 
sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 2 
 
Potrditev zapisnika 4. in 5. Redne ter 3., 4. in 5. korespondenčne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 4. in 5. redne 
seje ter 3., 4. in 5. korespondenčne seje. 
 
Svetniki so opozorili na manjše pravopisne napake, ki se popravijo. 
 
Predsednik sveta je zapisnik podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
 
 



Sklep 2/1 
Zapisnik 4. in 5. redne ter 3., 4. in 5. korespondenčne seje se sprejme v 
predlagani obliki. 
 
Prisotnih 12 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
OPPN Gmajna 3 – odgovori na sklepe sveta KS Leskovec pri Krškem 
 
Svet KS je v določenem roku do 7. 5. 2015 podal pripombe na razgrnjen prostorski načrt za 
bodoče naselje Gmajna 3 in pripombe na morebitne vplive le tega na okolje. Na podane 
pobude in vprašanja smo prejeli dopis iz Občine Krško šele dne, 14. 9. 2015. 
 
Nato je predsednik odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali:  
Logar Roman, Mežič Bojan, Stanislav Arh 
 
G. Logar je predlagal, da se svetnikom zagotovi rok za pripravo na omenjeno temo. 
 
Predsednik je zaključil razpravo in podal predlagane sklepe na glasovanje. 
 
Sklep 3/1 
Svet KS je pričakoval odgovore na podane pobude in zahteve ter pričakovane rešitve 
na vsa odprta vprašanja, ki zadevajo kvaliteto bivalnega okolja v Leskovcu in 
poplavne ogroženosti naselja Velika vas v krajšem roku. Svet KS se do odgovorov in 
stališč na tej seji ne more opredeliti. Predsednik sveta KS bo sklical posebno sejo na 
to temo najkasneje v roku 30 dni. 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Prometno varnostni načrt OŠ Leskovec pri Krškem 
 
Predlagatelji prometno varnostnega načrta ugotavljajo, da nihče od pristojnih v preteklih letih 
ni upošteval njihovih že večkrat podanih predlogov. Svet KS se pridružuje njihovim 
predlogom ter dodaja še nekatera svoja stališča.  
 
V razpravi so sodelovali: 
Kerin Alojz, Arh Stanislav in Mežič Bojan 
 
Kerin Alojz je dodal, da se naj naredi tudi prehod za pešce pri trgovini »Šoping« v Krškem. 
Arh Stanislav je povedal, da ne samo otroci, tudi drugi krajani nimajo varne poti, saj ni 
pločnika in prehoda za pešce. 
Mežič Bojan predlaga, da se preveri kategorizacija ceste od garaže do igrišča pri OŠ 
Leskovec pri Krškem. 
 
 



Sklep 4/1 
- Svet KS v celoti podpira predloženi načrt vključno z izgradnjo pločnika v 

Grebenčevi ulici in prehoda za pešce v Ulici 11. novembra  pri KZ Krško. 
- Dodatno predlaga, da se pristopi k ukrepom, ki bi prispevali k zmanjšanju 

hitrosti vozil iz smeri Velika vas v naselju Leskovec. 
- Da se preveri možnost izvedbe varnega avtobusnega postajališča v Ulici 11. 

novembra . 
- Da se preveri možnost prometne ureditve šolskega dvorišča brez avtobusov. 
- Da se preveri možnost postavitve oziroma izvedbe varnega avtobusnega 

postajališča na relaciji Velika vas-Leskovec za šoloobvezne otroke in sicer za 
naselje Veniše. 

- Da se izvede prehod za pešce pri trgovini »Šoping« v Krškem. 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5 
 
Poplavna ogroženost naselja Velika vas 
 
V preteklih mesecih od decembra 2014 smo na več mestih opozorili na poplavno ogroženost 
naselja Velika vas. Rešitev smo predstavili pristojnim strokovnim službam in za njo prejeli 
pozitivna mnenja (zalogovnik vode v zaledju Gorenje vasi). Žal pa se je vse ustavilo pri 
finančnih sredstvih (ARSO jih nima, Občina Krško pa nima tega v planu). Žal ugotavljamo, da 
se poplav tudi ne da načrtovati, vendar se le te pojavljajo vse pogosteje. Stroški sanacij, ki so 
doslej vedno bremenile posamezne družinske proračune verjetno presegajo sredstva, ki bi 
jih rabili za izgradnjo suhega zalogovnika. 
 
Sklep 5/1 
Svet KS zagovarja oziroma predlaga naslednje sklepe: 

- Da se skliče oz. organizira srečanje vseh pristojnih za razreševanje tovrstne 
problematike, in sicer najkasneje do 15. 10. 2015 na katerem bi uskladili stališča 
in sprejeli okvirni terminski plan realizacije ali našli kakšno drugo rešitev. 

- Da se v tem času preveri možnost odkupa potrebnega zemljišča za izgradnjo 
zalogovnika vode kot možne oz. sedaj predlagane rešitve. 

- Svet KS opozarja pristojne na ogrožanje lastnine krajanov v zgornjem delu 
istega naselja (ob cesti za Brezje) in jih poziva k takojšnjemu ukrepanju oz. 
odpravi poplavne ogroženosti. Svet KS se ne strinja s parcialnimi rešitvami od 
parcele do parcele. Predlaga se, da se pristopi k rešitvi, ki bo preprečevala 
izlivanje meteornih voda iz gozda na cesto in sosednje parcele v naselju. 

- Svet KS pričakuje od Občine Krško, da prevzame pobudo, saj predlagana 
rešitev (zalogovnik vode) presega meje KS in finančne možnosti KS. 

 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 
 



 
Ad. 6 
 
Prostorske zagate (rešitve) v KS Leskovec pri Krškem – Tretji center Leskovca 
 
V Leskovcu že več let opozarjamo na prostorske zagate, ki so verjetno vsaj v večji meri 
posledica več desetletnega ignoriranja zatečenih problemov in nespornega dejstva, da se 
problemi sami od sebe ne rešujejo, ampak se razvijajo iz slabega na slabše. V naselju oz. 
KS, kateremu gravitira po prosti oceni cca 5.000 in več občanov, nimamo niti enega prostora, 
kjer bi se lahko srečalo 40 do 50 krajanov in ki bi bil za to opremljen, pripravljen kaj šele 
namenjen. V preteklih desetletjih KS ni bila deležna niti ene investicije v smislu kakovosti 
družabnega, društvenega in kulturnega življenja. 
 
Navedeno je nedvomno prepoznal tudi občinski svet (v prejšnji sestavi), ko je potrdil 
prostorski načrt za staro jedro Leskovca in umestil tja tudi predvideni Dom Leskovca. Žal 
moramo ugotoviti, da snovalci prostorskega načrta niso imeli srečne roke, saj je lokacija na 
najmanj primerni lokaciji. 
 
Trenutni prostori v katerih deluje KS, Kulturno društvo in Društvo izgnancev niso primerni za 
delo in kar kličejo po prenovi (?) in deratizaciji. 
 
Občina Krško ponuja rešitev za obstoječe prostore KS v smislu celovite prenove, vendar 
prevladuje mnenje, da rešitev ni smotrna, saj ne rešuje bistva problemov ter hkrati zahteva 
prevelika javna vlaganja. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Aleš Kranjčevič, Logar Roman, Arh Stanislav 
 
Aleš Kranjčevič je predlagal, da bi se v tretji center Leskovca umestilo tudi igrišče. 
Logar Roman se strinja z navedenim, ne zavrača prenove, boji pa se, da se ne bo za kraj 
naredilo nič, če se prenovijo dosedanji prostori. Zato predlaga, da se gre v izgradnjo novega 
doma. 
 
Sklep 6/1 

- Svet KS ne nasprotuje predvideni prenovi prostorov na sedanji lokaciji. 
- Svet KS podpira idejo o izgradnji tako imenovanega »Tretjega centra 

Leskovca«, ki bi zajemal: 

 Dom Leskovca (dvorana s cca 250 sedeži), 

 Prostor za gasilce (garaža, učilnica, orodjarna, …), 

 Poštni urad, 

 Prostore za delo KS, 

 Prostore za društveno dejavnost (društva), 

 Avtobusno postajališče izven vozišča, 

 Večnamenski parkirni prostor namenjen tudi za prireditve na prostem, 

 Nov vrtec v bližini in 

 Igrišče. 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
Ad. 7 
 



Izgradnja ceste v Selcah in ceste proti sv. Ani – obravnava ponudb(e) 
 
Predsednik je svetnike seznanil, da se je od treh pozvanih ponudnikov, odzval samo eden in 
to je Žarn Krško, d.o.o., št. ponudbe 103/2015. Dela, ki bi se opravila so zarez asfalta v 
debelini 6 cm, izkop za peto v dolžini 90 m, širina 0,5 m, globina 0,5 m z odvozom na trajno 
deponijo do 5 km in urejanje deponije, dobava, prevoz in vgradnja materiala za zasip pete, 
dobava in postavitev jaška iz BC cevi fi 600 mm z betonskim pokrovom z vsemi pomožnimi 
deli, dobava, prevoz in vgradnja tampona 0-22 mm v debelini 20 cm, izdelava finega 
tampona, dobava in strojno polaganje asfaltne mase AC 0-16 v debelini 6 cm, izdelava 
mulde in izdelava bankin v skupnem znesku 14.152,00 €, vendar pa je predsednik mnenja, 
da dela pod točko 5 (dobava, prevoz in vgradnja tampona 0-22 mm v debelini 20 cm) iz 
ponudbe št. 103/2015 niso potrebna, tako da bi bil končni znesek  lahko nekoliko manjši. 
 
Bojan Mežič je svetnike opozoril, da je omenjena cesta JP1 (občinska cesta) in ne JP2 
(cesta krajevne skupnosti). Predlaga, da se poizkusi pogovorit z občino, da sanirajo 
omenjeno cesto, krajevna skupnost pa naredi odvodnjavanje. 
Aleš Kranjčevič se strinja z Mežič Bojanom, da ni smotrno vlagati v občinsko cesto ter da naj 
ta problem rešuje občina, saj je cesta njihova. 
Arh Stanislav predlaga, da se zadevo prestavi na naslednjo sejo in da se v tem času poizkusi 
dogovoriti na občini za obnovo ceste v Selcah. 
 
Predsednik vseeno predlaga, da se točko 7 poda na glasovanje. 
 
Sklep 7/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o ureditvi ceste v Selcah po ponudbi št. 
103/2015, podjetja Žarn Krško d.o.o. 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5; PROTI: 2, NI GLASOVAL: 5 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Po tej točki je g. Kerin Alojz zapustil sejo. 
 
Svet KS Leskovec je obravnaval tudi ponudbo Avguštin Franca s.p. za odvodnjavanje 
meteorne vode v Selcah. 
Bojan Mežič predlaga, da se položijo cevi fi 60 in da naj krajani pospravijo deske, saj vso 
nesnago nosi v kanal ter se tako vse zamaši. 
 
Sklep 7/2 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o odvodnjavanju meteorne vode v Selcah 
po ponudbi Avguštin Franca s.p. v vrednosti 2.552,40 €. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Prav tako je ponudbo za ureditev dovozne krajevne poti do cerkve sv. Ane v dolžini 175 m 
poslalo samo podjetje Žarn Krško d.o.o., št. ponudbe 104/2015. Po tej ponudbi naj bi se 
izvedlo delno rušenje asfalta, izkop v globini 0,5 m, širini 4 m, odvoz na deponijo ter ureditev 
deponije, uvaljanje planuma temeljih tal, nabava in polaganje gradbenega filca, dobava, 
prevoz in vgradnja materiala za grobi tampon, dobava, prevoz in vgradnja tampona 0-22 
mm, izdelava finega tampona, dobava in strojno polaganje asfalta mase AC16, v debelini 6 
cm ter izdelava bankin v skupni vrednosti 20.613,43 €. 



 
Sklep 7/3 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o ureditvi dovozne poti do cerkve sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem v dolžini 175 m po ponudbi št. 104/2015, podjetja Žarn Krško 
d.o.o. v vrednosti 20.613,43 €. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8 
 
Sanacija stanja na cesti JP2 694941 – odločba MI SPO 
 
Prejeli smo že dve odločbi od MI SPO v katerih se nam nalaga odprava posledic na vozišču 
v omenjeni ulici. V obtoku je več variant, vendar je najbliže varianta, ki predvideva 
prekrivanje oznak z nanosom sloja barve ali varianta, ki le te odpravlja s peskanjem. Žal je ta 
varianta izjemno draga in KS ne premore teh sredstev, saj poseg finančno predstavlja skoraj 
10% vseh sredstev, ki jih ima KS na razpolago v celem letu. 
 
Logar Roman je dejal, da če je župan obljubil pomoč, naj pisno zagotovi, da bomo res ta 
sredstva prejeli za odpravo posledic nedovoljenih ravnanj. 
Predsednik sveta KS pošlje županu dopis na to temo. 
 
Sklep 8/1 

- Svet KS bo pristopil k sanaciji stanja na vozišču in o tem obvestil MI SPO. 
- V kolikor sanacijo finančno podpre Občina Krško, bomo sanacijo izvedli s 

peskanjem, sicer smo primorani sanacijo izvesti s prekrivanjem. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 9 
 
Stanje mirujočega prometa v naselju Leskovec 
 
S strani krajanov je bilo podanih kar nekaj pripomb na stanje mirujočega prometa v naselju 
Leskovec. Pripombe se nanašajo na avtobusno postajališče (tako je označeno) pred 
gostinskim lokalom v Ulici 11. Novembra, parkiranje na Trgu borcev in podana je pobuda, da 
se na parkirišču pri vežici vsaj en prostor nameni za invalide. 
 
Sklep 9/1 

- Svet KS bo pozval MI SPO, da opravi potrebne kontrole in oglede na omenjenih 
lokacijah in opravi večkratne kontrole na parkirišču na Trgu borcev, kjer je 
parkiranje omejeno na max. 2 uri. 

- Za lokal, ki deluje na istem trgu, bo svet podal predlog, da se parkiranje 
(dostava) omeji s časovnim intervalom. 

- Svet KS se strinja s podano pobudo glede rezervacije parkirnega prostora za 
invalide na parkirišču pri vežici. 

 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 



Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 10 
 
Prispele pobude in predlogi: 

 Meteorne vode v Volovniku (Račič) 
 
Lastnik parcele v Volovniku je podal pobudo za regulacijo meteornih voda, ki da se s ceste 
prelivajo na njegovo zemljišče, kar ima za posledico, tako trdi lastnik, drsenje zemljine v 
spodnjem delu parcele. Na navedeno problematiko opozarja že več let, od leta 2007. 
 
Sklep 10/1 
KS bo v dolžini 20-25 m na zemljino ob muldi položila pregrado v obliki travnatih važ in 
tako bomo preprečili prelivanje meteorne vode s ceste. Poseg vključuje tudi temeljito 
čiščenje mulde v dolžini cca 60 m. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 Ukinitev javnega dobra na parc.št. 257/18 in 257/19 k.o. Leskovec 
 
Že pred časom smo prejeli zahtevo za izdajo soglasja k ukinitvi javnega dobra na parc.št. 
257/18 in 257/19 k.o. Leskovec, ki bi bili predmet menjave skupaj s še dvema parcelama za 
parceli št. 635/6 in 635/12 k.o. Leskovec obe v lasti Puntar Srečka, Leskovec. Iz priložene 
dokumentacije in grafičnih prikazov ni razvidno kje se te parcele sploh nahajajo oziroma kaj 
je predmet menjave. Zato se predlaga, da se dokumentacija dopolni. Postavlja se tudi 
vprašanje glede naknadne izvedbe pločnika, kot je to predlagano v prometno varnostnem 
načrtu OŠ Leskovec pri Krškem. 
 
Mežič Bojan je povedal, da je gradivo popolno in da je iz parcel razvidno za katere lokacije 
gre. 
 
Sklep 10/2 
Svet KS zahteva dopolnitev dokumentacije tako, da bo iz grafičnih prikazov razvidno 
katere parcele in kje so predmet menjave. Svet bo dopolnjeno dokumentacijo 
obravnaval na prvi naslednji redni seji ali na prvi naslednji korespondenčni seji. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 Ukinitev dela javne poti JP2 693892 – Libelj Voglar 
 
Občina Krško nas je obvestila, da so prejeli vlogo Voglar Stanislava, Libelj 2, Leskovec pri 
Krškem, za ukinitev dela javne poti JP2 št. 693982: Odcep Libelj, ki poteka po njegovem 
zemljišču (dvorišču) parc.št. 3389 k.o. Ravne. Stranka želi, da se kategorizacija ukine v delu 
zemljišča med njegovo stanovanjsko hišo in gospodarskimi poslopji, stoječimi na parc.št. 
2542/2 in parc.št. 2542/1 k.o. Ravne. Preostali del zemljišča parc.št. 3389 k.o. Ravne 
predlaga v odkup za cestno telo. 



 
Sklep 10/3 
Svet KS ne nasprotuje podanemu predlogu še zlasti, kjer del ceste poteka skozi (po) 
dvorišču domačije Voglar in ker hkrati obstaja urejena alternativna dostopna pot do 
vseh parcel in vikendov. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 Pobarvanka – IV Založba in Policijski Sindikat Slovenije 
 
Kot vsako leto sta tudi v letošnjem letu IV Založba in Policijski Sindikat Slovenije poslala 
ponudbo za sodelovanje pri izdaji Otroške pobarvanke – Moji vzorniki. Pobarvanka je 
namenjena otrokom na širšem področju naše regije. Najcenejše oglasno mesto po ponudbi 
znaša 379,00 €. 
 
Sklep 10/4 
Svet KS ne odobri sredstev za objavo oglasa v vrednosti 379,00 € v izdaji otroške 
pobarvanke – Moji vzorniki. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 10; PROTI: 1, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 

 Prošnja za finančno donacijo – Društvo vesele nogice 
 
Na krajevno skupnost je prispela prošnja za donacijo Društva vesele nogice. 
Predsednik je svetnike seznanil s pravili financiranja in doniranja. Krajevna skupnost lahko 
samo sofinancira društva, nikakor pa ne sme donirati sredstev na kakršen koli način. Razpis 
za sofinanciranje delovanja društev pa se je že iztekel za leto 2015. 
 
Sklep 10/5 
Svet KS ne odobri sredstev za doniranje Društvu male nogice, saj ne sme biti donator 
in donirati sredstva. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 Prošnja za finančno donacijo – Pevski zbor LD Krško 
 
Na krajevno skupnost je prispela prošnja za donacijo Pevskega zbora LD Krško. 
Predsednik je svetnike seznanil s pravili financiranja in doniranja. Krajevna skupnost lahko 
samo sofinancira društva, nikakor pa ne sme donirati sredstev na kakršen koli način. Razpis 
za sofinanciranje delovanja društev pa se je že iztekel za leto 2015. 
 
Sklep 10/6 
Svet KS ne odobri sredstev za doniranje Pevskega zbora LD Krško, saj ne sme biti 
donator in donirati sredstva. 



 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 Problematika invazivnih rastlinskih vrst 
 
Na krajevno skupnost je prispel dopis o problematiki invazivnih rastlinskih vrst v Občini 
Krško. Svet Krajevne skupnosti predlaga, da se omenjeni dopis objavi na spletni strani 
Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, saj bo tako širša javnost podala morebitna najdišča 
omenjenih nevarnih rastlin. 
 
Ad. 11 
 
Obvestila, pobude in predlogi svetnikov 
 
Prejeli smo dopis vaščanov Velike vas na temo o izdaji gradbenega dovoljenja za gradnjo 
hleva za govedo Vinka in Ane Bogovič, Velika vas pri Krškem 31, Leskovec pri Krškem. 
Predlagajo neposredno ljudsko pobudo, ki jo Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem in 
Občina Krško mora obravnavati in se o njej opredeliti. Krajevno skupnost Leskovec pri 
Krškem pozivajo, da se pridruži reševanju zgoraj navedene problematike in podpre vaščane 
Velike vas, kakor tudi krajane KS Leskovec. 
 
Predsednik s pobudo krajanov seznani imenovane, opravi razgovor in pridobi odgovore na 
postavljene trditve oziroma vprašanja krajanov. 
 
Predlaga, da se skliče sestanek s pristojnimi strokovnimi službami in zainteresirano 
javnostjo. 
 
Logar Roman je svetnike seznanil, da je potrebno preplastiti cesto v Venišah JP2, ki je tudi v 
planu dela. Povedal je, da je razširitev ceste možna. Kljub vsemu pa predlaga, da se stanje 
preveri še v tem letu. 
 
Sklep 11/1 
Preveri se na terenu ali je koridor razpoložljivega zemljišča dovolj širok oziroma je 
lastništvo nesporno. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Bojan Mežič je povedal, da je krajevno skupnost obvestil, dne 31. 8. 2015, da je potrebno 
pokositi igrišče v Venišah. Ker do 8. 9. 2015 še ni bilo pokošeno je krajevno skupnost 
ponovno obvestil o nepokošenem igrišču. Nato je bilo igrišče pokošeno, vendar zelo slabo. 
 
Aleš Kranjčevič predlaga, da se naredi realizacija finančnega načrta za leto 2015 do konca 
septembra 2015. Realizacija se pošlje svetnikom v vednost. 
 
Arh Stanislav je navzočim povedal, da je potrebno umiriti promet in da je potrebno sprejeti 
ustrezne omejitve na območjih Drnovo-Smednik, Mali Podlog. 
 
Bojan Mežič je obvestil svetnike, da je potrebno postaviti prometni znak prepovedan promet 
za tovorna motorna vozila pri kapelici v Wolfovi ulici v Leskovcu. 
 



 
 
 
 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 21.50 uri. 
 
Številka: 900-19/2014 
 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 25. 9. 2015 


