
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
8. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 22. 2. 2016 ob 18.30 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Sanacija stanja v Venišah (cesta, kanalizacija, vodovod) – pobuda krajanov; 
3. Potrditev zapisnika 7. redne seje KS Leskovec pri Krškem; 
4. Prerazporeditev sredstev; 
5. Zaključni račun 2015; 
6. Imenovanje komisije za dodelitev sredstev sofinanciranja dejavnosti društev v KS 

Leskovec pri Krškem za leto 2016; 
7. OPPN Gmajna 3 – odgovor Občine Krško; 
8. Varovanje pitne vode v KS in protipoplavna zaščita naselja Velika vas – informacije o 

postorjenem v preteklem obdobju; 
9. Tretji center Leskovca; 
10. Označevanje ulic v naselju Leskovec; 
11. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov; 
12. Razno. 

 
Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Damjan, Arh Stanislav, Kerin 
Tatjana, Kerin Alojz, Kranjčevič Aleš, Kranjčevič Ivan, Lekše Mitja, Logar Roman, Mežič 
Bojan, Branko Mlakar, Salmič Janez in strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsoten je bil Arh Borut. 
 
Ad. 1 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je 13 
svetnikov od 14-ih.  
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 2 
 
Sanacija stanja v Venišah (cesta, kanalizacija, vodovod) – pobuda krajanov 
 
Predsednik sveta je z uvodno besedo povedal svetnikom, da krajani Veniš predlagajo oz. 
zahtevajo (podpora s podpisi) sanacijo poškodovane kanalizacije, zamenjavo azbestnih 
vodovodnih cevi in sanacijo vozišča (ne nujno razširitev) ter sanacijo podmaka pod 
stanovanjskimi hišami. Do sedaj so bili že opravljeni nekateri razgovori (tudi na občini – 
podan predlog na občinskem svetu) in možnosti so, da se zadeva uvrsti v plan za leto 2017. 
Krajani to sprejmejo. Na ta način bi bila prenova infrastrukture v Venišah nekako zaključena. 
Zato predlaga, da se njihova pobuda podpre in kot kaka poda v obravnavo občinskemu 
svetu.  
 
Krajani Veniš so še dodali, da je cesta občinska, vendar se iz strani občine še ni pristopilo k 
sanaciji, vendar pa je cesta v planu za leto 2017. Povedali so, da je cesta v zelo slabem 
stanju, da je cestišče nagnjeno, da so mulde uničene, položene so še vedno azbestne cevi, 
da voda teče po sredini ceste, asfalt je položen kar na zemljo brez ustreznega tampona ter 
da je potrebna razširitev ceste, saj se ne moreta srečati dva avtomobila hkrati.  
 
V razpravi so sodelovali:  
Jože Olovec, krajani Veniš, Bojan Mežič, Stanislav Arh, Roman Logar, Branko Mlakar. 
Predsednik je zaključil razpravo in podal predlagane sklepe na glasovanje. 
 



Sklep 2/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem podpira predlog krajanov, da se v čim krajšem času 
sanira cesta v Venišah oziroma najkasneje v letu 2017. 
 
Prisotnih 13 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
 
Potrditev zapisnika 7. redne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 7. redne seje. 
 
Predsednik sveta je zapisnik podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 3/1 
Zapisnik 7. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 13 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVALO: 2 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Prerazporeditev sredstev 
 
Svetniki so skupaj z gradivom prejeli prerazporeditev sredstev in sicer, da se sredstva iz PP 
8114 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS prerazporedijo na PP 8078 Upravljanje 
in vzdrževanje objektov za rekreacijo v znesku 734,00 €, prav tako se sredstva iz PP 8114 
Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS prerazporedijo na PP 8190 Urejanje naselij v 
KS v skupnem znesku 890,80 € (49,00 € + 841,80 €), iz PP 8114 Investicije in investicijsko 
vzdrževanje JP v KS prerazporedijo na PP 8075 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS v 
znesku 641,37 € ter da se iz PP 8071 Praznovanje krajevnega praznika sredstva 
prerazporedijo na PP8070 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti v višini 200,00 €. 
 
Predsednik je podal predlagane sklep na glasovanje. 
 
Sklep 4/1 
Svet KS Leskovec sprejme sklep o  prerazporeditev sredstev v predlagani obliki.  
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 5 
 
Zaključni račun 2015 
 



Svetniki so skupaj z vabilom prejeli vso gradivo zaključnega računa za leto 2015, prejeli so 
tudi realizacijo odhodkov za leto 2015 ter pregled porabe po namenu 2015 (plačana 
realizacija), ki jo je pripravil predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem. 
 
Predsednik je svetnike seznanil, da je KS Leskovec pri Krškem v letu 2015 privarčevala več 
kot 20.000,00 €, ki se prenašajo v leto 2016. Tako bo v letu 2016 na voljo nekaj več kot 
70.000,00 €. KS ne more iz enoletnega proračuna graditi novih cest, zato je tako 
združevanje sredstev tudi potrebno. V letu 2016 ima KS tudi na voljo 764 m² asfaltne mase 
(debelina 6 cm – položeno), v letih 2017 in 2018 pa še skupno cca 666 m². Vse to zagotavlja, 
ob varčevanju na drugih postavkah izvedbo plana v celoti. Seveda bi bilo prav, da bi tudi 
občina prispevala svoj delež pri prenovi poti v njeni pristojnosti. Zato si bo KS prizadevala, da 
bi del sredstev (v letu 2016) prerazporedila za te potrebe. 
 
Kje vse je zmanjšana poraba sredstev je razvidno iz priložene priloge »realizacija proračuna 
Občine Krško«. Iz tabele je razvidno, da smo zmanjšali porabo na področju materialnih 
stroškov (za 892,00 €), pri organizaciji praznovanj (za 876,00 €), pri sejninah (za 866,00 €) 
ter da smo privarčevali na področju investicij (17.235,00 €). 
 
V razpravi so sodelovali: 
Jože Olovec, Bojan Mežič in Stanislav Arh 
 
Svetniki predlagajo, da se  v tabelo »pregled porabe po namenu 2015 (plačana realizacija) 
doda stolpec z datumom plačila in stolpec ali je bil sklep sprejet za dotično porabo sredstev. 
 
Predsednik je sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme zaključni račun za leto 2015 v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Ad. 6 
 
Imenovanje komisije za dodelitev sredstev sofinanciranja dejavnosti društev v KS 
Leskovec pri Krškem za leto 2016 
 
Predsednik sveta predlaga, da se imenuje v komisijo za dodelitev sredstev sofinanciranja 
dejavnosti društev v KS Leskovec pri Krškem za leto 2016 za predsednika Logar Romana, 
za člana Arh Stanislava in Kranjčevič Ivana. 
 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 6/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme komisijo za dodelitev sredstev sofinanciranja 
dejavnosti društev v KS Leskovec pri Krškem za leto 2016 v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7 
 



OPPN Gmajna 3 – odgovor Občine Krško 
 
Predsednik je točko pričel z uvodno besedo. 
 
Svetnike je seznanil, da so odgovor, ki smo ga prejeli iz Občine Krško, že prejeli skupaj z 
gradivom in temelji na obljubah za prihodnost. V tem trenutku  so to zaveze del našega 
plana, za katerega bomo terjali, da se v celoti in v rokih realizira. Glede preselitve tam živečih 
krajanov pa obstaja zaveza, takšen je sklep občinskega sveta, da za preselitev poskrbi 
investitor. Čas bo pokazal, kaj to določilo pomeni in če sploh je vzdržno.  
 
Glede tako imenovanega »Tretjega centra Leskovca« pa gre po predsednikovem prepričanju 
za izmikanje. Podobno bi lahko zatrdili tudi glede zahteve o protipoplavni zaščiti Velike vasi, 
vendar se v tem delu nekatere stvari kljub vsemu premikajo. Nesporno dejstvo je, da velike 
utrjene površine v načrtovanem novem naselju (Gmajna 3) še dodatno povečujejo poplavno 
ogroženost (če ne bodo izvedeni obljubljeni ukrepi). 
 
Predsednik sveta predlaga, da Krajevna skupnost zaključi s podajo mnenj o zadevi OPPN 
Gmajna 3. 
 
Ad. 8 
 
Varovanje pitne vode v KS in protipoplavna zaščita naselja Velika vas – informacije o 
postorjenem v preteklem obdobju 
 
Stanje na področju pitne vode je daleč od še zadovoljivega in prej zaskrbljujoče kot ne. Vode 
je sicer dovolj, vendar je vrtina Drnovo (2010), zaradi nitratov zaprta. Vse to je predvsem 
posledica nenadzorovanega gnojenja, kar pa je povezano z Uredbo o zaščiti Krških vodnih 
virov, ki še vedno ni ugledala luč sveta. Seveda je povezano tudi z odzivom in samim 
delovanjem posameznikov oz. njihovo ozaveščenostjo ( od 85 vabljenih se je izobraževanja 
udeležilo samo njih 5). 
 
Trenutno stanje je tako tudi zato, ker imamo vodovarstvene pasove določene po kriterijih iz 
leta 1985, nove uredbe pa ni. Občina Krško je sicer že podala predloge, vendar je to 
odločanje v pristojnosti države.  
 
Dodamo lahko še to, da je nadzor slab ali ga sploh ni oziroma je v praksi nemogoč (trditev 
inšpekcije). Zelo pomembno vendar tudi neugodno je, da je podtalnica slabo naravno 
varovana proti površini. 
 
Predsednik predlaga, da se na temo varovanja pitne vode organizira strokovno srečanje 
oziroma posvetovanje kamor bi povabili tudi neodvisne strokovnjake. Namen tega 
posvetovanja je informiranje (da ne bomo nevedni) in ozaveščanje krajanov (tudi 
povzročiteljev), da ne bomo do vratu v vodi umrli od žeje.  
 
Pred časom je potekal sestanek na katerem je bil tudi prisotni predstavnik agencije ARSO. 
Na tem sestanku je bilo podano kar nekaj zanimivih tem v smislu oziroma cilju odprave 
poplavne ogroženosti naselja. Dejstvo je, tako g. Kepa (ARSO), da kanali niso izvedeni po 
projektu in ne omogočajo predvidenega pretoka vode v količini 7 m³/sekundo. Prav tako se je 
v strugi nabralo precej usedlin, katere je potrebno odstraniti (naloga ARSO!). V zgornjem 
delu vodotoka pa je bilo opravljenih nekaj posegov, ki razlivanje vode še pospešujejo.  
 
Predstavnik agencije je podal svoj pogled na reševanje zadeve. Predlaga, da ARSO poskrbi 
za čiščenje struge, začenši v Krakovskem gozdu. V spodnjem delu se pristopi (potrebno 
zagotovo bo) k sanaciji profilov vodotoka, kar bi že zagotovilo večjo poplavno zaščito v 
spodnjem delu naselja. V zgornjem delu pa je potrebno sanirati del struge, zgraditi uporni zid 
in verjetno tudi nasipe, ki bi bili nekoliko odmaknjeni od same struge (soglasje lastnikov). V 
tej zgodbi zadrževalnik vode pride »na vrsto« v primeru, da preje navedeni posegi ne bi 
prinesli ustrezne zaščite oziroma rezultata.  
 
V razpravi so sodelovali: 
Jože Olovec, Stanislav Arh, Bojan Mežič in Branko Mlakar. 
 



 
Predsednik je sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 8/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se še naprej ukrepa, sodeluje in daje 
pobude v zvezi z varovanjem pitne vode in protipoplavno zaščito v naselju Velika vas. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 

 
Ad. 9 
 
Tretji center Leskovca 
 
To je ideja, ki nekako zori že cca 20 let. Gre za idejo, ki bi na enem mestu za dolgo vrsto let 
uredila večino zagat, ki jih imamo na tem področju v KS. V preteklem obdobju so vsaj 
dvakrat v Leskovcu gostovali strokovnjaki s področja urejanja prostora. Žal se niso niti v eni 
točki (izjema delno Vrtec Vila) dotaknili problemov krajanov Leskovca in vseh, ki tako ali 
drugače gravitirajo v to naselje.  
 
Dejstvo je, da Leskovec postaja center Občine Krško, tako na področju industrije, obrti in 
trgovinske dejavnosti ter še česa. Dejstvo tudi je, da v Leskovec gravitira vsaj 8.000 
občanov, bodisi zaradi šolskega okoliša, prometnic, župnije, geografske lege in zgodovinskih 
preteklih povezav. Dejstvo je prav tako, da ima Leskovec prostor za razvoj mesta Krško v 
vseh pogledih.  

 
Občina Krško je v preteklosti, trenutno gradi dom v Spodnjem Starem Gradu, že zgradila več 
večnamenskih dvoran. Žal te dvorane bolj ali manj samevajo in nekako ne upravičijo vloženih 
javnih sredstev. V Leskovcu vsi zainteresirani zagotavljajo, da temu ne bo tako in 
napovedujejo polno zasedenost. 
 
Poleg tega pa ta »tretji center« hkrati rešuje še številne druge zadeve (gasilci, vrtec, 
avtobusno postajališče izven vozišča, prostori za KS za mlade in društva, večnamenski 
parkirni prostor…). Sedanji dom je bil zgrajen leta 1954. Če bomo še malo odlašali, bomo 
priča temu, da že tretja generacija ne bo deležna nobene pridobitve na področju kulturnega 
in osebnostnega razvoja. Zato smatram, da ni smiselno vlagati v načrtovanje prenove, 
ampak sredstva nameniti za izdelavo projektov centra (vse je v rokah občine). 
 
Občina Krško je nedvomno bogata občina, saj vsako leto prejme dodatna sredstva v višini 
več kot 8 mio € (NEK). Zato smatram, da smo tudi kot neposredni sosedi nuklearnega 
objekta, upravičeni zahtevati izvedbo tega projekta. Tudi sama Občina Krško je že 
prepoznala potrebo po takem objektu, vendar ga je locirala na neprimerno lokacijo (na 
Grebenčevi – izza župnišča). Lokacija, ki jo predlagamo je enostavno boljša, rešuje več 
zadev hkrati, pušča promet ob robu naselja oziroma ob glavni prometnici in ponuja več kraju 
in predvsem krajanom, kar pomeni tudi vlaganje v ljudi, ki v tem okolju prebivajo. 
 
Za uresničitev tega projekta pa najprej potrebujemo zemljišče v neposredni bližini Gasilskega 
doma. Zemljišče je na prodaj in lastnica je zemljišče, v izmeri cca 1.400 m², že ponudila 
občini.  
 
V razpravi so sodelovali: 
Jože Olovec, Bojan Mežič Janez Salmič in Branko Mlakar. 
 
Mežič Bojan se ne strinja z omenjeno lokacijo, saj se manipulira z lokacijami, kjer naj bi stal 
tretji center Leskovca. Pove, da je za to zadevo že bil pred časom sprejet OPPN in da je bilo 
vse dogovorjeno z župnikom, da se pristopi k projektu. Projekt naj bi se izvedel za 



župniščem v Leskovcu, župnik pa naj bi bil nosilec investicije. Predlaga, da se povabi na to 
temo pristojne iz Občine Krško z županom na sestanek. 
 
Predsednik je  oba sklepa podal na glasovanje. 
 
Sklep 9/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da Občina Krško pristopi k nakupu 
zemljišča zraven Gasilskega doma Leskovec pri Krškem. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 1 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Sklep 9/2 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se na temo »Tretjega centra 
Leskovca« povabi pristojne iz Občine Krško na sestanek. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 10 
 
Označevanje ulic 
 

Leskovec je edini kraj z uličnim sistemom v Občini Krško, ki nima ustrezno označenih 
ulic. Sistem z označevanjem na stavbah nekako ne deluje in ne ustreza potrebam 
časa. Zato so pristojni v Krškem, Senovem in Brestanici že poskrbeli in uredili 
ustrezno signalizacijo. Leskovec je v tej zadevi uvrščen na četrto mesto, ker nižje 
enostavno ne gre. Zato predlagam, da svet podpre to idejo, ki bo pripomogla k lažji 
orientaciji krajanov in obiskovalcev.  
 
Sklep 10/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se ulice označijo s samostoječimi 
uličnimi tablami. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 11 
 
Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov 
 
 Predsednik je svetnike seznanil, da je potrebno zavarovati ceste (JP2) in igrišča po krajevni 
skupnosti. Povedal je, da smo pripravil razpis za zavarovanje splošne odgovornosti na 
cestah in igriščih ter ga poslali na tri zavarovalnice. Prejeli smo ponudbi od Zavarovalnice 
Triglav v višini 314,06 € in od Adriatic Slovenica v višini 557,55 €. Predlaga, da se sklene 
polica za zavarovanje cest in igrišč z najugodnejšim ponudnikom. V tem primeru z 
Zavarovalnico Triglav.  



Predsednik je  sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 11/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep za zavarovanje cest in igrišč z 
najugodnejšim ponudnikom Zavarovalnico Triglav v višini 314,06 €. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Predsednik je seznanil svetnike, da so trije krajani (Slavko Pirc, Ljudmila Novak in Zdenka 
Horvat) KS Leskovec podali predlog za krajevni praznik, ki poteka v mesecu juniju, da bi 
pripravili razstavo, kjer bi predstavili najrazličnejše fotografije o našem domačem kraju. 
Naredili bi primerjavo »Leskovec nekoč in danes«, vendar pa bi potrebovali nekaj sredstev 
za tisk omenjenih fotografij za razstavo. Strošek kopije fotografij naj bi znašal cca 300,00 €.  
 
Sklep 11/2 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o razstavi slik za krajevni praznik in da se 
pristopi k pomoči za tisk kopije slik v skupnem znesku do 300,00 €. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Predsednik sveta je povedal, da je potrebno nabaviti zunanji disk, da bi lahko arhivirali vse 
objave in slikovno gradivo, ki ga objavljamo na internetu. Podali smo poizvedbo za zunanji 
disk na tri podjetja, prejeli pa smo dve ponudbi in sicer od Trgovine Miška v znesku 75,90 €, 
ter od podjetja Big Bang d.o.o. v znesku 69,99 €. Predsednik predlaga, da se izbere 
najugodnejšega ponudnika.  
 
Sklep 11/3 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o nakupu zunanjega diska za arhiviranje 
pri podjetju Big Bang d.o.o. v skupnem znesku 69,99 €. 
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Predsednik je svet seznanil z vlogo za sanacijo zemeljskega plazu, ki so ga poslali krajani 
Veniš. Zemeljski plaz je na območju, kjer potencialno ogroža lastnino družin Urbanč, Pečarič, 
Račič, Strgar, Možgan in Novak. Predsednik predlaga, da se podpre krajane pri sanaciji 
omenjenega plazu. 
 
Prejeli smo tudi dopis g. Balona Borisa, ki prosi za izvedbo dovozne poti iz Ulc do novo 
gradnje. Omenjeni dopis se posreduje pristojnim na Občino Krško. 
 
Prav tako smo prejeli vlogo za donacijo od Lovskega pevskega društva. Pošljemo jim 
odgovor, da donacij Krajevna skupnost Leskovec ne more in ne sme izvesti, jih pa bomo 
povabili k razpisu za sofinanciranje društev, kjer se bodo lahko prijavili s pisno vlogo. 
 



Sklep 11/4 
Svet KS Leskovec pri Krškem zavrne vlogo za donacijo Lovskega pevskega društva, 
saj krajevna skupnost ne sme donirati sredstva.  
 
Prisotnih 13 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 13; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Bojan Mežič je svet seznanil, da se v Venišah izvaja projekt za izgradnjo kanalizacije in 
drenaže. Pove, da se izvaja pri domačiji Avguštin in Novak, malo naprej pa je še družina 
Bizjak. Pri tej družini se nahaja jez, kjer bi bilo potrebno zgraditi skalnjak. Predsednik pove, 
da je potrebno obvestiti Občino Krško o omenjenem problemu. 
 
Bojan Mežič je seznanil svetnike, da je bil dne, 28. 11. 2015 sklican sestanek v Venišah na 
temo problema s pritiskom na vodovodu v zgornjih Venišah. Svet predlaga, da se obvesti 
podjetje Kostak, naj naredijo ponovne meritve pritiska v popoldanskem času, saj je v tem 
času vodovod bistveno bolj uporabljen, kot v dopoldanskem času.  
 
Branko Mlakar predlaga, da se dokonča sanacija oz. obnova vodnjak v Gorenji vasi.  
 
Mitja Lekše pove, da v KS Leskovec še vedno poteka salonitni vodovod. Predlaga, da se 
pridobi informacija kje v KS poteka še vedno vodovodna napeljava v azbestnih ceveh. 
 
Svetniki so seznanili svet, da krajani Velike vasi sprašujejo ali bo za krajevni praznik potekal 
tradicionalni turnir v nogometu. Predsednik svetnikom pove, da bo tudi letos potekal 
tradicionalni turnir v nogometu.  
 
Aleš Kranjčevič je povedal, da je potrebno eko otok pri Unetiču urediti, saj se neredno 
odvažajo odpadki iz strani podjetja Kostak d.d., posledično pa je smeti po celi ulici. 
 
Predsednik naproša svetnike, da naj pripravijo predloge za podelitev priznanj ob krajevnem 
prazniku v pisni obliki in s kratko vsebino oz. obrazložitvijo predloga. 
 
Alojz Kerin je seznanil svetnike, da je občina porabila sredstva (ostanek od zimske službe) 
za sanacijo plazov in krpanje udarnih jam tudi v KS Leskovec (odgovor na trditev, da KS ni 
izrabila omenjenih sredstev). 
 
Alojz Kerin vprašuje krajevno skupnost, če bi pristopila k obnovi kapelice v Selcah. 
Predsednik vzame obnovo kapelice na znanje.  
 
Stanislav Arh predlaga, da bi se ustanovil tri članski gradbeni odbor za gradnjo cest, saj 
imajo po nekaterih drugih krajevnih skupnostih te odbore že ustanovljene. 
 
Predsednik še pove, da je v Libelju bil podan predlog za zaporo ceste (dano soglasje KS), 
vendar pa se g. Grebenc z zaporo ne strinja oziroma ji nasprotuje. 
 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 20.20 uri. 
 
Številka: 900-19/2014 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
Leskovec pri Krškem, 24. 2. 2016 


