
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
9. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 25. 4. 2016 ob 19.30 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 8. redne ter 7. in 8. korespondenčne seje; 
3. Potrditev rebalansa 2016; 
4. Potrditev zapisnika komisije za izvedbo razpisa in dodelitev sredstev za 

sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2016; 
5. Podelitev priznanj ob krajevnem prazniku 2016; 
6. Priprava na prireditve ob krajevnem prazniku 2016; 
7. Varovanje pitne vode v KS; 
8. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov; 
9. Razno. 

 
Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Borut, Arh Damjan, Arh Stanislav, 
Kerin Alojz, Kerin Tatjana, Kranjčevič Ivan, Lekše Mitja, Mlakar Branko, Salmič Janez in 
strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsoten so bili Kranjčevič Aleš, Logar Roman in Mežič Bojan. 
 
Ad. 1 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je 11 
svetnikov od 14-ih.  
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 2 
 
Potrditev zapisnika 8. redne ter 7. in 8. korespondenčne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 8. redne ter 7. 
in 8. korespondenčne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Predsednik sveta je zapisnike podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 8. Redne ter 7. In 8. Korespondenčne seje se sprejme v predlagani 
obliki. 
 
Prisotnih 11 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Potrditev rebalansa 2016 
 



Svetniki so skupaj z vabilom prejeli vso gradivo rebalansa za leto 2016. Predsednik je 
svetnike seznanil, da je KS Leskovec pri Krškem v letu 2015 privarčevala 20.595,67 €, ki se 
prenašajo v leto 2016. Tako bo v letu 2016 na voljo 74.471,00 €. Svet je seznanil, da ima KS 
Leskovec asfaltne mase za cca 10.000,00 €. Predstavil pa je celotni rebalans 2016 
svetnikom po proračunskih postavkah.  
 
Arh Stanislav želi, da se pripravi obrazložitev rebalansa po namenu porabe in zneskih. 
Obrazložitev pripravi predsednik sveta do 10. 5. 2016. 
 
Predsednik je podal rebalans za leto 2016 na glasovanje. 
 
Sklep 3/1 
Svet KS Leskovec sprejme rebalans za leto 2016 v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Potrditev zapisnika komisije za izvedbo razpisa in dodelitev sredstev za sofinanciranje 
dejavnosti društev v letu 2016 
 

Dne 13. 4. 2016 se je v prostorih krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem sestala Komisija za 
izvedbo razpisa in dodelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev v krajevni 
skupnosti Leskovec pri Krškem za leto 2016 v sestavi: 

- Logar Roman, predsednik, 
- Stanislav Arh, član, 
- Ivan Kranjčevič, član. 

 
Na naslov krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je do 31. 3. 2016 prispelo 14 vlog za 
sofinanciranje društev, nobena vloga pa ni prispela prepozno. Komisija je pregledala in 
obravnavala vse prejete vloge v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev, ki 
so registrirana in delujejo na območju krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, sprejetim 25. 
2. 2013. 
 
Komisija je ugotovila, da je vseh 14 vlog popolnih in so tako upravičeni do sredstev, ki jih 
sofinancira Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem. 
 
Predsednik sveta je predlagal, da se za naslednje leto nameni več sredstev za sofinanciranje 
dejavnosti društev.  
 
Predsednik je zapisnik komisije za sofinanciranje dejavnosti društev podal na glasovanje. 
 
Sklep 4/1 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem dodeli donacijo društvom v višini: 
 

- Kulturno društvo Leskovec Lovski pevski zbor Lovska družina Krško...............200,00 € 
- Kulturno društvo Leskovec………………………………………………..……………………..800,00 € 
- Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot……...…………………………………………..550,00 € 
- Krajevna organizacija društva izgnancev Slovenije Leskovec...............…………300,00 € 
- Klub borilnih veščin Dren………………………………………………..…..…………………..200,00 € 
- Športno društvo Plavalček…………………………………….………………………………...350,00 € 
- Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem…………………..………………..800,00 € 
- Varstveno delovni center Krško-Leskovec…………………………………..……………..150,00 € 
- Krajevna organizacija rdečega križa Leskovec……………….…………….…………….350,00 € 



- Prostovoljno gasilsko društvo Velika vas……………………………………..…………….600,00 € 
- Strelsko društvo Leskovec………………………………………………………………….…….550,00 € 
- Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje…………………….……………………550,00 € 
- Aktiv kmečkih žena Krško polje………………………………………………………………..400,00 € 
- Pevsko društvo Laudate…………………………………………………………………….…….200,00 € 

SKUPAJ…………………………………………………………………….….…6.000,00 € 
 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 5 
 
Podelitev priznanj ob krajevnem prazniku 2016 
 
Predsednik je svetnike seznanil, da je do sedaj prejel dva predloga za podelitev priznanj, in 
sicer za predsednika KD Leskovec, g. Janeza Kerina ter za ravnatelja OŠ Leskovec pri 
Krškem, g. Antona Bizjaka. Svetniki predlagajo, da se podelita dve bronasti priznanji, eno za 
Kulturno društvo Leskovec pri Krškem, drugo pa g. Antonu Bizjak. 
 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se podeli dve bronasti priznanji, prvo 
se podeli Kulturnemu društvu Leskovec, drugo pa g. Antonu Bizjak.  
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6 
 
Priprave na prireditve ob krajevnem prazniku 2016 
 
Predsednik je svetnike seznanil z osnutkom prireditev, ki se bodo izvedle ob krajevnem 
prazniku 2016: 

- Varstveno delovni center Krško-Leskovec bo pripravil dne, 21. 5. 2016 vseslovensko 
srečanje varovancev in njihovih zaposlenih; 

- Nogometni turnir v Veliki vasi, ki naj bi potekal prvi teden v juniju. Za to prireditev 
krajevna skupnost nabavi pokale za nagrade. Pripravi pa se tudi pogostitev; 

- Otvoritev ceste k Sveti Ani, ki jo bodo organizirali krajani, krajevna skupnost pa 
poskrbi za glasbo; 

- Pohod po poteh krajevne skupnosti – v letošnjem letu bi pot potekala proti Kobilam, 
kjer bi se ustavili pri družini Kranjčevič in Šribar. Pri Šribarjevih bo potekala 
fotografska razstava. 

- Svečana seja s podelitvijo priznanj, kjer bi organizirali mladinski pevski zbor, lovski 
pevski zbor, skeč, … 

- Razstava »Leskovec nekoč in danes«. Razstavljenih bo 32 slik (leskovec pred leti in 
leskovec danes – primerjava). Dogodek se bo odvijal v čitalnici OŠ Leskovec pri 
Krškem. Lekše Mitja predlaga, da se izdela zgoščenke z razstavljenimi fotografijami 
in z opisom le teh, katere bi namenili, kot darilo ali kot nagrado. Svetniki se strinjajo z 
idejo, da se izdela 65 zgoščenk za nagrajevanje ali darila;  



- Golažijada – predsednik predlaga, da se v letošnjem letu porabi manj sredstev, kot se 
jih je v preteklem letu; 

- Literarni večer se bo izvedel 26. 5. 2016 

- Župnijski dan - kjer bodo krajane pogostili z golažem. Krajevna skupnost prispeva 
250,00 € za pogostitev krajanov z golažem. 

 
Svetnik Stanislav Arh predlaga, da se v letošnjem letu na prireditve povabi župana, 
direktorico, vsa društva v krajevni skupnosti ter svetnike KS Leskovec pri Krškem. 
Svetnik Janko Salmič pa ima v organizaciji tiskanje vabil. 
 
Svet je seznanjen in podpira predlagane prireditve.  
 
Ad. 7 
 
Varovanje pitne vode v KS  
 
Predsednik je svetnike seznanil z dopisom, ki ga je poslalo podjetje Kostak d.d. na temo 
povišanje koncentracije nitratov na območju vodnih virov na Krškem polju. V dopisu pozivajo, 
da krajevna skupnost na problematiko opozori lastnike in uporabnike kmetijskih površin na 
območju Krškega polja in jim poda strokovna navodila o kmetovanju na vodovarstvenih 
območjih ter jih pozove k odgovornejšem ravnanju. 
 
Svetniki so povedali, da se gnojnica prekomerno poliva po Krškem polju, da največ izliva po 
kmetijskih površinah Farma Ihan, sicer imajo dovoljenje, vendar pa so to enormne količine  
za naše območje. 
 
G. Janko Salmič predlaga, da se podpiše peticija za podjetje Kostak, da krajani zahtevajo 
kvalitetno pitno vodo, v nasprotnem primeru bodo krajani bojkotirali plačevanje vode 
omenjenemu podjetju. 
 
Predsednik sveta predlaga, da se do 15. 6. 2016 organizira okrogla miza na temo pitne vode, 
s strokovno usposobljenimi ljudmi, ki so strokovnjaki na področju zaščite pitne vode.  
 
Predsednik je sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 7/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se do 15. 6. 2016 organizira okorga 
miza na temo pitne vode, s strokovno usposobljenimi ljudmi, ki so strokovnjaki na 
področju zaščite pitne vode. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 8 
 
Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov 
 
Predsednik je svetnike seznanil, da je prejel dopis g. Cirila Rogič, kjer navaja, da je zasuto 
mokrišče in opozarja, da se mokrišče ne bi smelo zasuti, saj to vpliva na kvaliteto pitne vode. 
 
Prejeli smo tudi dopis g. Škofljanca, ki ima problem z odvažanjem odpadkov. Pri podjetju 
Kostak pravijo, da ni primernega mesta za obračanje z vozilom, ki pobira odpadke, zato g. 
Škofljanec vozi zabojnik 500 m v hrib, da mu odpeljejo odpadke. 
 
Dopis g. Resnika opozarja, da je krajevna skupnost pred leti nepravilno položila vodovodne 
cevi za njegovo hišo, saj mu sedaj voda teče skozi dvorišče. Na ogled je prišla inšpekcija in 
res ugotovila, da je krivda krajevne skupnosti. G. Resnik poziva, da čim prej odpravimo 



nastalo situacijo in saniramo zadevo. Predsednik je svetnikom povedal, da bo poskušal najti 
primerno rešitev. 
 
Prispel je tudi dopis g. Škrabca, kjer navaja, da so se v preteklosti javna sredstva krajevne 
skupnosti vlagala v zemljišča, ki so v privatni lasti. 
 
Predsednik je seznanil svetnike, da so iz občine Krško sporočili, da so dali izdelat elaborat za 
označevanje ulic. 
 
Predsednik je tudi seznanil svet, da je zaradi zaprtja ceste v Libelju nastal problem, vendar je 
direktorica odgovoril, da se cestišče da zapreti, razen če ni krajevna skupnost vlagala v njo. 
 
Svetnik Branko Mlakar predlaga, da bi se dokončal vodnjak v Gorenji vasi. Potrebno je 
narediti novo kapo na vodnjaku, obnoviti korito ter zamenjati en del stojala, drugi del pa 
spolirati. Pridobili so že eno ponudbo od g. Arh Zvonka za 800,00 €, vendar se jim zdi 
ponudba previsoka, zato bodo pridobili še kakšno. Opozarja pa tudi na cesto, ki je zraven 
omenjenega vodnjaka, saj bi bilo potrebno narediti mulde. 
 
Svetnik Stanislav Arh predlaga, da se na cesti JP1 Velika vas-Leskovec uredijo bankine, 
obenem pa predlaga, da se ustanovi gradbeni odbor. 
Gradbeni odbor bi sestavljali: 

- Drago Antolič 

- Branko Mlakar 

- Janez Salmič 

- Stanislav Arh 
 
Sklep 8/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o gradbenem odboru, ki ga sestavljajo 
Drago Antolič, Branko Mlakar, Janez Salmič in Stanislav Arh. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Svetnik Branko Mlakar je svetnike seznanil, da so jaške pri družini Mežič uredili, pri družini 
Arh zraven kapelice pa še ne.  
 
Svetnica Tatjana Kerin je opozorila ostale svetnike, da otroci, ki hodijo v šolo in se vozijo s 
šolskim avtobusom nimajo nikjer nadstreška, da bi na suhem počakali avtobus, ki jih pelje do 
šole v Leskovcu pri Krškem. Predlaga, da se uredi vsaj kakšen nadstrešek ali kakšna druga 
podobna alternativa. 
 
Svetnik Ivan Kranjčevič opozori svet krajevne skupnosti, da je v Ivandolu plaz zasul 
avtobusno postajališče in to na dveh koncih. Potrebno je oba postajališča sanirati. 
Predsednik pove, da se bo nastala situacija odšla pogledati na teren ter da se obvesti center 
za obveščanje.  
 
Tatjana Kerin predlaga, da se izvaja nadzor nad izvajalci zimske službe, saj se ji zdijo računi 
preveliki. 
 
Svetnik Stanislav Arh predlaga, da se nabavi srčni spodbujevalnik (defibrilator) za Gasilski 
dom v Veliki vasi. Pove, da nakup srčnega spodbujevalnika znaša okoli 1.700,00 – 2.000,00 
€. Predlaga, da se svetniki odpovejo sejninam. 
 
Svetnik Borut Arh pove, da so zastave pred Krajevno skupnostjo Leskovec pri Krškem 
dotrajane ter da bi bilo potrebno do krajevnega praznika nabaviti nove.  Strokovna sodelavka 
sporoči na občino, da se pridobijo tri nove zastave. 
 



 
 
 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 21.00 uri. 
 
Številka: 900-19/2014 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 26. 4. 2016 


