
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
11. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 20. 2. 2017 ob 18.30 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 10. redne ter 10. in 11. korespondenčne seje; 
3. Potrditev zaključnega računa za leto 2016; 
4. Imenovanje komisije za izvedbo razpisa in dodelitev sredstev sofinanciranja 

dejavnosti društev v Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem; 
5. Predlog plana dela 2017-2018; 
6. Predlog prireditev ob krajevnem prazniku 2017; 
7. Plan dela Občine Krško v KS Leskovec 2017 - informacija; 
8. Pobuda za izgradnjo »Doma krajanov« - Ivan Lah; 
9. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov; 
10. Razno. 

 
Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Damjan, Arh Stanislav, Kerin Alojz, 
Kerin Tatjana, Kranjčevič Aleš, Kranjčevič Ivan, Lekše Mitja, Logar Roman, Mlakar Branko in 
strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsotni so bili Arh Borut, Mežič Bojan in Salmič Janez. 
 
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 10. redne ter 10. in 11. korespondenčne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 10. redne ter 
10. in 11. korespondenčne seje. 
Svetnik Arh Stanislav je svetnikom sporočil, da je Alenka Kotar poslala elektronsko pošto, 
kjer sporoča, da v drugem tromesečju načrtujejo izvedbo del na Velikovaškem potoku. DRSV 
bo naročnik čiščenja nanosa in v juliju redne košnje, občina pa bo zavarovala levo brežino 
(pri smetnjakih) in odstranila drevesa. 
 
Svetnik Mlakar Branko želi, da se na naslednjo redno sejo povabi občinsko upravo 
(direktorico Melito Čopar, Matjaža Pirca, Boštjana Kozole ter Špelo Arh Marinčič iz Kostaka). 
 
Predsednik sveta je zapisnike podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 10. redne ter 10. in 11. 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 zaključnega računa za leto 2016 
 
Svetniki so skupaj z vabilom prejeli vso gradivo zaključnega računa za leto 2016, prejeli so 
tudi realizacijo odhodkov za leto 2016 ter pregled porabe v letu 2016 (plačana realizacija), ki 
jo je pripravil predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem. 
 
    Skupna poraba 

1. Investicije 50.146,49 

2. Praznik KS 6.519,21 

3. Donacije društvom 5.800,00 

4. Stroški sej, nagrade in prispevki 2.669,28 

5. Vzdrževanje objektov za rekreacijo 1.381,72 

6. Zimska služba 1.343,46 

7. Košnja bankin 805,20 

8. Urejanje naselij 597,00 

9. Komunala - Kostak 394,20 

10. Urejanje spletne strani 392,36 

11. Beleženje dogodkov v KS 316,73 

12. Poštne storitve 235,92 

13. Elektro 224,14 

14. Trdi disk 59,99 

15. Nad. za stavbno zemljišče 28,84 

16. Obdaritev starostnikov 26,73 

Skupaj 
 

70.941,27 € 
 

 
     Krajevni praznik 

1. Pogostitve krajanov 1.943,73 

2. Golažijada 1.228,32 

3. Zaključek leta 740,40 

4. Razstava – stare slike Leskovca 688,38 

5. Letaki 440,21 

6. Voščila (2x) 338,18 

7. Pogostitev starostnikov 300,00 

8. Zaključek leta - predstava 300,00 

9. Povezovanje prireditev 158,36 

10. Cvetje – praznik KS 124,54 

11. Pokali – nogometni turnir 108,00 

12. Cvetje – državni praznik 52,69 

13. Plakete 50,00 

14. Priznanja - tisk 46,40 

Skupaj 6.519,21 € 

 
 
 
 
 
 



      Investicije 

1. Cesta k cerkvi Sv. Ane 21.300,41 

2. Cesta v Venišah 15.760,17 

3. Cesta v Selcah 10.852,21 

4. Arheološke raziskave (Sv. Ana) 1.933,70 

5. Elaborat zapore ceste (Veniše) 300,00 

Skupaj 50.146,49 € 

 
      Vzdrževanje objektov za rekreacije 

1. Košnja igrišč 1.008,00 

2. Popravilo kosilnice 325,00 

3. Komunalne storitve Žadovinek 47,82 

Skupaj 1.381,72 € 

 
      Urejanje naselij 

1. Obrezovanje – vodnjak Leskovec 128,00 

2. Obrezovanje – živa meja v veliki vasi in kanal 469,00 

Skupaj 597,00 € 

 
      Pogostitve 

1. Pogostitve ob prazniku 1.943,73 

2. Pogostitev ob zaključku leta 740,40 

3. Pogostitev starostnikov 300,00 

Skupaj 2.984,13 € 

 
Podane tabele predstavljajo dodatno gradivo k 3. točki seje. Vsi podatki, iz katerih so 
pridobljeni podatki v zgoraj podanih tabelah, so bili v okviru rednih mesečnih poročil že med 
letom predstavljeni svetnikom. Gre pravzaprav za poenostavljen prikaz porabe sredstev, ki 
služi tudi za načrtovanje porabe v času pred nami. Poraba brez investicij je v letu 2016 
znašala 20.794,78 €. Poleg splošnih odhodkov je v tem znesku zajeta tudi poraba za 
vzdrževanje objektov za rekreacijo, pogostitve, donacije društvom, praznik KS in urejanje 
naselij. 
 
Predsednik je svetnike seznanil, da je na današnji dan na TRR krajevne skupnosti 12.606,22 
€, na 31. 12. 2016 pa je bilo na računu 6.002,49 € sredstev. 
 
Svetnica Kerin Tatjana je povedala, da se ji zdi preveč sredstev porabljenih za društva, 
katerim se sredstva odobrijo preko razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev, prav tako pa 
se jim plačujejo tudi računi za pogostitve na raznih prireditvah.  
Svetnik Logar Roman predlaga, da se pri razdeljevanju sredstev upošteva koliko do društva 
prejela tudi od ostalih sofinancerjev. Prav tako pa podaja predlog, da naj društva podajo 
poročila tako iz preteklega leta, kot tudi iz prihodnjega. 
Svetnik Mlakar Branko pa predlaga, da sofinancerska sredstva, ki so jih prejeli na naših 
prireditvah nekako povrnejo nazaj. 
 
Predsednik je sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 3/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme zaključni račun 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 
 
Imenovanje komisije za dodelitev sredstev sofinanciranja dejavnosti društev v KS 
Leskovec pri Krškem za leto 2017 
 
Predsednik sveta predlaga, da se imenuje v komisijo za dodelitev sredstev sofinanciranja 
dejavnosti društev v KS Leskovec pri Krškem za leto 2017, in sicer za predsednika Logar 
Romana, za člana Arh Stanislava in Kranjčevič Ivana. 
 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 4/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme komisijo za dodelitev sredstev sofinanciranja 
dejavnosti društev v KS Leskovec pri Krškem za leto 2017 v predlagani obliki.  

  
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5 
 
Predlog plana dela 2017-2018 
 
Predsednik je svetnike seznanil s predlogi plana dela 2017-2018. Prav tako pa jim je 
predstavil stroškovnik za plan 2017-2018. 
 

1. Cesta v Osredku (Loke) – JP2 698804 
Cesto je Občina Krško vrnila KS Leskovec nedokončano, pa tudi sicer je vanjo vlagala zgolj 
sredstva KS. V spodnjem delu, ki je neasfaltiran, meteorne vode odnašajo gramoz z vozišča. 
Opomba: Problem, ki je nekako vezan tudi na to cesto, je povezan z odvažanjem komunalnih 
odpadkov, saj je cesta na nekaterih mestih preozka in na koncu ni obračališča. Občina je del 
bivše poti pred leti ukinila, sicer bi bila možna povezava z Lokami in naprej z Leskovcem. 

2. Bankina Žadovinek – JP2 693813 
Krajani želijo prenoviti obstoječo bankino v dolžini cca 82 metrov, in sicer z ene strani. 
Obstoječa bankina je sedaj nižja od asfaltiranega vozišča.  

3. Odvodnjavanje na Lokah – JP1 693802 
Zaradi neposrečenih posegov v preteklosti, ob večjih nalivih, voda zaliva kletne prostore 
domačije Resnik na Lokah. Inšpekcija, ki si je ogledala teren, je po prvotni odločbi postopek 
ustavila in naložila sanacijo v breme KS. Potrebno je izvesti tak odtok, ki ne bo ogrožal 
udeležence v prometu. 

4. Odvodnjavanje v Gorenji vasi – JP1 693827 
Iz bližnjih cestnih površin, kakor tudi iz bližnjih neutrjenih površin, pritekajo meteorne vode, ki 
se posledično razlivajo po prometnem vozišču (tudi gramoz) in proti kletnim prostorom bližnje 
stanovanjske zgradbe. 

5. Odvodnjavanje v Volovniku – JP2 694861 
Pred leti je KS izvedla odvodnjavanje z betonskimi kanaletami ob vozišču, ki pa so vgrajene 
bistveno nižje od vozišča. Zaradi (tudi) nagiba vozišča (ob poledici ali spolzkem vozišču) so 
kanalete postale past za udeležence v prometu. Predlaga se, da se na kanalete namestijo 
pokrovi ali pa se kanalete zamenjajo z vkopanimi betonskimi cevmi.  
 
 
 
 
 
 



6. Odvodnjavanje v Selcah – JP1 693911 
Pred leti je KS nadomestila obstoječo muldo s kanaleto z rešetko. Posledično se vsa voda, ki 
jo zajame kanaleta, spušča po bivši kolovozni poti in mimo domačije Kerin v obcestno 
kanalizacijo v spodnjem delu naselja. Problem nastane ob večjih nalivih, ko se voda razliva 
po dvorišču omenjene domačije. Varianta je poglobitev obstoječega kanala in (ali) vgradnja 
betonskih kanalet (glej Volovnik). Verjetno bi bilo primerno, da se pred omenjeno domačijo 
zgradi zadrževalnik oziroma umirjevalnik toka vode. 

7. Vodnjak v Gorenji vasi 
Okolica vodnjaka je bila že prenovljena pred časom. Potrebno je sanirati betonsko korito in 
betonsko »streho« osnovnega podstavka ter prebrusiti omenjeni podstavek. Prav je, da 
začeta dela tudi dokončamo. 

8. Vodnjak pri stari OŠ Leskovec 
Vsi originalni deli so ohranjeni in shranjeni. Predlaga se tudi omejena ureditev okolice ter 
namestitev dveh tipskih klopi.  

9. Perišče, kluže in črpališče Kobile 
Potrebno je izvesti ročno izkopavanje nanešene zemljine, čiščenje in namestitev novih vrat 
na vhodu v črpališče (ključavnice). Objekt je bil zgrajen v letu 1941 in je še danes v delni 
uporabi. Ta dela, ki bi jih izvedli, so nekako povezana z zelenim vaškim igriščem v 
neposredni bližini.  

10.  Javna razsvetljava na cesti k Sv. Ani – JP2 693892 
Potrebno je namestiti drogove javne razsvetljave na trasi dolgi cca 190m. Zemeljska dela in 
polaganje cevi so bila opravljena ob priliki modernizacije te ceste v letu 2016.  

11.  Javna razsvetljava v Veliki vasi – JP1 693861 
Zaradi neurejenih zemljiških razmerij je bil, v letu 2016, odstranjen drog javne razsvetljave, in 
sicer na koncu omenjene ceste oziroma naselja. Občina ne dovoli prekopa vozišča, zato se 
predlaga drog javne razsvetljave, ki se bo napajal s sončno energijo.  

12.  Igrišče Žadovinek 
Na igrišču je bila izvedena korenita prenova, tako da igrišče sedaj služi krajanom, kakor tudi 
najmlajšim iz vrtca Leskovec. Za popolno rekonstrukcijo se predlaga izvedba betonske 
plošče na površinah pod obstoječo uto (cca 30 m²) in izgradnja betonske plošče, v podobni 
velikosti, ki bo služila kot prostor za pripravo. 

13.  Igrišče v Kobilah 
Zeleno igrišče potrebuje določena zemeljska dela (delna izravnava), čiščenje oz. košnjo 
malo širše zaraščene okolice (grmičevje), dokončanje nadstreška in urejanje (povezava s 
periščem) travnatih površin ter mogoče ureditev prostora za kurišče.  

14.  Škarpa pri pošti v Leskovcu 
Betonska škarpa kazi pogled na prostor, zato se predlaga zidarska obdelava osnovne 
betonske plošče in dekoracija (npr. barvanje s poslikavo ali imitacija naravnega kamna). 
Možnost tudi namestitve oglaševalske table ali tudi spominskega obeležja v obliki kamnite 
plošče. Škarpa je sicer v zasebni lasti. 

15.  Spominsko obeležje slikarju J. Wolfu 
V letu 2017 mineva 192 let od rojstva slikarja J. Wolfa, ki se je rodil v Leskovcu 26. 12. 1825. 
Rojstne hiše danes ni več (zgorela v požaru 27. 4. 1945), na njenem mestu pa danes stoji 
gospodarsko poslopje v ulici A. Salmičeve 15 (Kotar). Predlog je, da se ob cesti, na dvorišču 
ali na fasadi stanovanjske zgradbe postavi (pritrdi) spominsko obeležje, ki bo s svojimi 
podatki spominjalo na preteklost. Pobudnik tega predloga je lastnik zemljišča na katerem je 
rojstna hiša slikarja tudi stala. 

16.  Pohodne poti 
V našem okolju, sicer počasi, se le razvija pohodništvo. Med našimi vasmi in predvsem v 
zaledju je kar nekaj še vedno prehodnih in tudi javnih pešpoti. Večino teh poti smo v 
preteklem obdobju že »vrisali« na računalnik in jih seveda tudi vsaj deloma opisali oz. 
opremili z osnovnimi podatki. Potrebno bi bilo te poti označiti, vrisati v zgibanke (ali fiksni 
zemljevid-tabla) in jih potem tudi vsaj minimalno vzdrževati (košnja, obsekavanje, brvi, 
klopi…) ter seveda jih tudi poimenovati. Na ta način bi prav gotovo bistveno pripomogli k 
razvoju pohodništva v našem okolju. V primeru, da ne postorimo nič, se lahko marsikaj 
spremeni in še včeraj javna pot postane neprehodna ali v zasebni lasti in s tem v omejeni 
rabi. Na krajevni tabli imamo trenutno označene tri pohodne poti.  

17.  Pešpot A. Salmičeve – Ulica 11. novembra 
KS Leskovec je pred leti že delno uredila traso omenjene pešpoti, ki povezuje dve glavni ulici 
v Leskovcu. Ker v tistem času niso bila urejena zemljiška razmerja, se ni pristopilo k urejanju 
celotne trase poti. Danes je to urejeno, določeno in označeno, zato ni nobenih zadržkov, da 
se ne uredi še druga polovica trase. 



18.  Povezava Volovnik-Libelj-Kobile 
Pred leti smo izkoristili priložnost (sanacija plazu v Volovniku) in zasilno zgradili polovico 
nekdanje povezave med naselji. Za dokončanje druge polovice potrebujemo še dve soglasji 
lastnikov in minimalna vlaganja KS v obliki nabave betonskih cevi in delnega financiranja 
planiranja oz. finega tampona. Povezava bi služila kot pohodna pot in pot za gospodarska 
vozila, v skrajnem primeru pa tudi kot zasilna pot za tam živeče krajane (primer novega plazu 
v tem delu naselja). Kategorizacija ni predvidena! 

19.  Sodelovanje pri prenovi 
V letu 2017 bosta dve gasilski društvi zaključili ali pričeli s prenovo svojih prostorov. Za PGD 
Velika vas smo že sprejeli sklep, vendar do realizacije še ni prišlo. Enako se predlaga tudi za 
PGD Leskovec. 

20.  Tipske klopi 
Predlog je, da se za igrišča v Žadovinku, Venišah in Veliki vasi ter pri cerkvi v Veliki vas, pri 
GD Leskovec in na igrišču pri stari OŠ v Leskovcu namestijo tipske klopi po katalogu urbane 
kulture. Te klopi niso ravno poceni, zato je na mestu razmislek o številu, o predlaganih 
lokacijah in časovnem načrtu. 

21.  Prenova spletne strani 
Spletna stran KS kliče po prenovi, vendar je kljub obilici podatkov, katere krajanom 
sporočamo z njeno pomočjo, vzdržala do danes. Z ozirom na zelo verjetno povečano količino 
podanih informacij  v prihodnje, je potrebno pristopiti k modernizaciji spletne strani. Spletna 
stran naj bi bila sodobna, bolj zanimiva, več slik iz okolja in bi hkrati nudila neposredni dostop 
do številnih drugih spletnih zanimivih strani (društva, občina, Posavski obzornik, lokalna 
vremenska postaja, delovni časi…). Za informacijo, v ponedeljek, 13. 2. 2017, je bilo 687 
obiskov. Bilo jih je tudi že več. Povprečje se nekako vrti med 150 do 250 obiskov na dan. 

22.  Knjiga o KS Leskovec 
V letu 2014 smo sodelovali pri izdaji knjige o naselju Gorenja in Velika vas ter tako pozabi 
iztrgali del zgodovine našega okolja. Prav je, da to postorimo tudi za preostali del krajevne 
skupnosti, vključno s podatki, ki so morebiti izpadli pri izdaji prve knjige.  
 
    Stroškovnik 2017(2018) - okvirno 

1. Cesta v Osredku 2.350,00 € 

2. Bankina Žadovinek 250,00 € 

3. Odvodnjavanje na Lokah 400,00 € 

4. Odvodnjavanje v Gorenji vasi 300,00 € 

5. Odvodnjavanje v Volovniku 900,00 € 

6. Odvodnjavanje v Selcah 500,00 € 

7. Vodnjak v Gorenji vasi 800,00 €  

8. Vodnjak pri OŠ Leskovec 700,00 € 

9. Perišče, kluže in črpališče Kobile 1.100,00 € 

10. Javna razsvetljava na cesti k Sv. Ani 8.300,00 € 

11. Javna razsvetljava v Veliki vasi 2.200,00 € 

12. Igrišče Žadovinek 2.100,00 € 

13. Igrišče Kobile 1.400,00 € 

14. Škarpa pri Pošti 950,00 € 

15. Spominsko obeležje slikarju J. Wolfu 800,00 € 

16. Pohodne poti  900,00 € 

17. Pešpot v Leskovcu 1.000,00 € 

18. Povezava Volovnik-Libelj-Kobile 650,00 € 

19. Prenova prostorov GD 3.000,00 € 

20. Tipske klopi – 12 kosov 3.000,00 € 

21. Prenova spletne strani 900,00 € 

22. Knjiga o KS Leskovec 5.000,00 € 

Skupaj 
 

37.500,00 € 
 

 



Podan vrstni red, po tem zapisu ne pomeni tudi vrstnega reda izvedbe. Plan je izdelan na 
osnovi podanih predlogov krajanov, svetnikov in opažanj. Osnovni predlog je bil svetnikom 
posredovan 6. 1. 2017. 
 
Z januarjem 2017 so v veljavo nastopile spremembe pri izvajanju javnih naročil. Za večino 
del ne bomo mogli več sami izvajati razpisov in povabiti k sodelovanju ponudnikov, ampak 
bo potrebno izdelati popise del ter jih objaviti na e-portalu, za kar pa bo skrbela pristojna 
služba na Občini Krško. Ta ukrep ne velja za gostinske storitve, za vzdrževanje in dela v 
izrednih razmerah. Natančna navodila sledijo. 
 
Svetnik Arh Stanislav je predlagal, da se povabi strokovnjake iz posameznih področji, predno 
se pristopi k izvedbo del, da ne pride do nepotrebnih zapletov ali reklamacij. 
Logar Roman pa je opozoril svetnike, da so igrala na igrišču v Venišah zelo nevarna in 
dotrajana ter da bi jih bilo bolje odstraniti, da ne pride do kakšne neljube situacije. 
 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep plana dela 2017-2018 v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prav tako pa je predsednik sveta predstavil še preostale odprte zadeve in predlagal 
svetnikom, da jih pregledajo in do 15. 3. 2017 podajo še dodatne predloge, mnenja in 
utemeljitve, da se bodo lahko obravnavale na naslednji redni seji. 
 

1. Cesta v Ivandolu (10.284 €) 
2. Cesta v Libelju (14.203 €) 
3. Cesta v Gorenji vasi (26.767 €) 
4. Cesta v Venišah – razširitev (10.704 €) 
5. Cesta do cerkve Sv. Ane (8.200 €) – preostalih del v dolžini cca 70 m 
6. Cesta na Gmajni, odcep Škrabec (8.000 €) -  ni kategorizirana 
7. Povezava Osredek-Loke-Leskovec(5.400 €) – ni kategorizirana (bila) 
8. Igrišče pri stari OŠ (1.300 €) 
9. Pešpot v Leskovcu – javna razsvetljava (4.229 €) 
10. Trg borcev (panoji s slikami, smreka, ploščad) 
11. Panoji s slikami (Leskovec, Velika vas) 
12. Spominsko obeležje J. Puharju – izumitelj fotografije na steklu 
13. Igrišče v Venišah (igrala) 

Izračun zneskov je podan na osnovi prejete ponudbe za izgradnjo ceste proti Sv. Ani in 
podanih cen na mersko enoto. Za igrišče pri OŠ je podana ocena. Za razsvetljavo pešpoti je 
pridobljen predračun izvajalca. V ceni za cesto v Gorenji vasi so zajeti tudi stroški 
arheoloških raziskav (cca 2.000,00 €). Za to cesto je potrebno pred pričetkom del pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 
Pri izgradnji cest je prvi pogoj nesporno lastništvo zemljišča, sledi kategorizacija in ne na 
koncu tudi soglasje Občine Krško. 
Za preostala dela, ki so zgoraj navedena, imamo na voljo cca 31.000 € in asfaltno maso v 
količini 662 m² (2017-2018). Pričakujemo pa pomoč Občine Krško pri prenovi vozišča v 
Gorenji vasi (točka 3 v seznamu). 
 
Predsednik je podal sklep na glasovanje 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da svetniki podajo predloge, mnenja in 
utemeljitve do 15. 3. 2017 k preostalih odprtih zadev, obravnavale pa se bodo na 
naslednji redni seji Sveta KS Leskovec pri Krškem. 



 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6 
 
Predlog prireditev ob krajevnem prazniku 2017 
 

Predsednik sveta je svetnikom podal predlog prireditev ob krajevnem prazniku 2017 
in jih pozval k predlogom in mnenju: 

1. Literarni večer: Znani Leskovčani (25. 5. 2017) – 110,00 € 
2. Pohod po poteh krajevne skupnosti (27. 5. 2017) – 150,00 € 
3. Nogometni turnir v Veliki vasi (27. 5. ali 3. 6. 2017) – 200,00 € 
4. Svečana seja (31. 5. 2017) – 250,00 € 
5. Predavanje: Zgodovina naših krajev (1. 6. 2017) – 110,00 € 
6. Golažijada in druženje krajanov (2. ali 3. 6. 2017) – 1.200,00 € 
7. Župnijski dan (4. 6. 2017) – 250,00 € 
8. Revija pevskih zborov (4. 6. 2017) – 150,00 € 
9. Likovna kolonija Kobile – 300,00 € 
10. Starostniki – izlet - ? 

K vsem tem dogodkom, ni nujno da so prav vsi, lahko dodamo še prireditve ob koncu leta, in 
sicer:  

1. Dan generala Maistra (22. 11. 2017) – 80,00 € 
2. Štefanov pohod (26. 12. 2017) – 130,00 € 
3. Zaključek leta (praviloma 27. 12. 2017) – 300,00 € 
4. Novoletno božični koncert (do 6. 1. 2018) – 110,00 € 
5. Pohod ob dnevu državnosti (25. 6. 2017)? 

Poraba sredstev, ki jih nameravamo porabiti za izvedbo vseh naštetih prireditev ne sme 
presegati skupne porabe v letu 2016 (6.519,21 €). Predvidevam, da bi porabo na področju 
pogostitev znižali in sicer, vsaj za 1.000,00 €, kar predstavlja tretjino stroškov, ki smo jih 
porabili za pogostitve v letu 2016. Pogostitve bodo morale biti bolj skromne. Primer take 
skromne pogostitve je bila proslava ob kulturnem prazniku 3. 2. 2017 v Kulturnem domu v 
Krškem. 
Podane številke v oklepajih predstavljajo okvir stroškov in hkrati limit po posamezni prireditvi. 
Skupno naj bi tako za pogostitve (skupaj z golažijado) namenili do 3.340 €. 
 
Stroškovnik 2017 

1. Pogostitve 2.140,00 € 

2. Golažijada 1.200,00 € 

3. Letaki 250,00 € 

4. Voščila (1x) 160,00 € 

5. Zaključek leta - predstava 300,00 € 

6. Povezovanje prireditev 150,00 € 

7. Cvetje – državni praznik 55,00 € 

8. Cvetje – praznik KS 124,00 € 

9. Pokali – nogometni turnir 110,00 € 

10. Plakete 50,00 € 

11. Priznanja – tisk 50,00 € 

12. Starostniki – pogostitev 
 

300,00 € 
 

Skupaj 
 

4.889,00 € 
 



Kar pomeni zmanjšanje stroškov v primerjavi z letom 2016 za 1.630,00 €. Možne 
spremembe pri postavki za Golažijado, kjer se razmišlja, da gostinske storitve 
nadomestimo z glasbo. 
 
Kerin Tatjana predlaga, da se na svečano sejo vključi Kulturno društvo in otroke iz 
osnovne šole, saj bi s tem pridobili večji obisk krajanov. 
Arh Stanislav pa predlaga, da bi se uvedla zaključna seja v mesecu decembru in s 
tem pogostitev svetnikov. Seja bi se izvedla nekje med 10. in 15. decembrom. 
 
Ad. 7 
 
Plan dela Občine Krško v KS Leskovec 2017 - informcija 
 
Predsednik je svetnikom predstavil plan dela Občine Krško v Krajevni skupnosti Leskovec za 
leto 2017, ki je bil predstavljen na skupnem sestanku predsednikov krajevnih skupnosti v 
Krajevni skupnosti Dolenja vas. 
 
Aktivnosti: 
Komunalna infrastruktura PC Drnovo – zahod 
Kanalizacija II. faza 
Preplastitev in rekonstrukcija 400 m ceste Leskovec – Senuše (ulica Anke Salmičeve) 
Modernizacija in ureditev 500 m ceste Brezje pri Senušah – Velika vas 
Obnova infrastrukture Veniše št. 7-14 ( odcep Bizjak) 
Regulacija – čiščenje potoka v Veliki vasi (tudi košnja in nasip) 
Projekt nove povezave Grebenčeva – župnišče – Ulica Staneta Žagarja 
 
Arh Stanislav je povedal, da je bilo v Veliki vasi slabo spluženo in da naj bi se plužili tudi 
nadvozi. 

 
Ad. 8 
 
Pobuda za izgradnjo »Doma krajanov« - pobudnik Ivan Lah 
 

Predsednik je svetnike seznanil, da je 11. 10. 2016 po elektronski pošti g. Ivan Lah 
poslal dopis, kjer daje pobudo, kot krajan Leskovca, da se v Leskovcu zgradi »Dom 
krajanov« v katerem bodo prostori za družabno, društveno in poslovno dejavnost. 
Navaja še, da krajani Leskovca in Leskovec kot kraj potrebuje tak objekt in prostore, 
ki bodo omogočali boljše družabno življenje in povezanost krajanov ter nenazadnje si 
ga zaslužimo (potrebujemo) in smo do njega upravičeni tudi v primerjavi z drugimi 
krajevnimi središči. 
 
Predsednik je povedal svetnikom, da je Dom krajanov sicer v načrtih Občine Krško z 
rokom izgradnje do leta 2020! Meni pa, da občinska uprava trenutno nima posluha za 
izgradnjo takšnega doma, saj se zatika že pri odkupu potrebnega zemljišča v ta 
namen v neposredni bližini obstoječega Gasilskega doma. Potrebno zemljišče je 
sicer v zasebni lastnini, vendar namenjeno prodaji na trgu. 
 
Sklep 8/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem podpira prizadevanje društev in posameznikov za 
izgradnjo Večnamenskega doma na lokaciji ob oziroma pri GD Leskovec. Zato, kot 
prednostno nalogo vidi potrebo po odkupu zemljišča (v neposredni bližini) v izmeri 
cca 1.400 m².  
Svet KS Leskovec daje absolutno prednost t.i. »Tretjemu centru Leskovca« (dom, 
vrtec, avtobusno postajališče, velik večnamenski parkirni prostor, prostor za 
delovanje društev in KS…) pred katerikoli drugim projektom na področju KS, razen na 
področju prenove cest, protipoplavne zaščite naselja Velika vas in ohranitve 
(izboljšave) kvalitete pitne vode v zbiralnikih oziroma črpališčih na področju KS.  
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 



Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 9 
 
Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov 
 

 Kranjčevič Ivan – povedal je, da je na Krajevno skupnost Leskovec ga. Ljudmila 
Šribar poslala dopis, v katerem predlaga ureditev vaške kanalizacije in izgradnjo 
biološke čistilne naprave. Svet KS Leskovec podpira idejo, vendar pa ni KS pristojna 
za reševanje dotičnih problemov, zato bo predlog in prošnjo odstopila v reševanje 
Občini Krško. 

 Arh Damjan – svetnike je seznanil, da je v preteklosti prišlo do požara v Veliki vasi, 
vendar pa so gasilci pri gašenju naleteli na težavo z zaledenelim hidrantom. 
Predlaga, da upravljalec preveri pravilnost delovanja hidrantov po krajevni skupnosti. 

 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 20.30 uri. 
 
Številka: 900-19/2014 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
Leskovec pri Krškem, 21. 2. 2017 


