
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
12. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v četrtek, 20. 4. 2017 ob 19.45 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje; 
3. Plan Občine Krško v KS Leskovec 2017-2018 - info; 
4. Javna razsvetljava v KS Leskovec; 
5. Praznik krajevne skupnosti; 
6. Priznanja krajevne skupnosti za leto 2017; 
7. Sofinanciranje dejavnosti društev v KS Leskovec za leto 2017; 
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 Aleš, Kranjčevič Ivan, Lekše Mitja, Logar Roman, 
Salmič Janez in strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsotna sta bila Mežič Bojan 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.  
Po ugotovljeni sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda je predsednik začel z vodenjem seje. 
 
Ad. 2 
 
Potrditev zapisnika 11. redne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 11. redne seje. 
Svetniki na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Predsednik sveta je zapisnike podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 11. redne seje se sprejme v predlagani obliki. 
 
Prisotnih 12 svetnikov. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 112; PROTI: 0, NI GLASOVALO: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 3 
 
Plan Občine Krško v KS Leskovec 2017-2018 – infor; 
 
Predsednik je svetnike seznanil s planom Občine Krško za leti 2017-2018, in sicer: 

- cesta Velika vas-Brezje 



- cesta v ul. A. Salmičeve v Leskovcu 
- cesta poslovna cona Drnovo zahod (Velika vas vzhod) 
- kanalizacija Blatni dol Leskovec 
- priključitev kanalizacija Zajčki 
- sanacija struge potoka v Veliki vasi 
- nadstrešek pri vežici na pokopališču 
- obvoznica za vrtec Vila 
- pešpot mimo cerkve sv. Ane 
- pešpot na Črnile (mimo vrtca) 
- cesta, odcep proti Bizjaku v Venišah 
- priključitev na širokopasovno povezavo Veniše 

 
Predsednik podaja naslednji sklep. 
 
Sklep 3/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem daje prednost cesti Velika vas-Brezje, da se dela 
dokončajo v enem delu. 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Javna razsvetljava v KS Leskovec 
 
Na občini Krško trdijo, da se javna razsvetljava lahko gradi samo po občinskem planu iz leta 
2012. V nasprotnem primeru mora investitor sam plačevati stroške porabljene energije. Iz 
plana je razvidno, da ima občina Krško v načrtu naslednje odseke v KS, in sicer: 

- Beli breg 
- Loke 
- Ivandol – Nemška gora 
- Kobile – Ivandol 

 
Iz dinamike dosedanje izgradnje občinske javne razsvetljave in iz vrstnega reda, kamor so 
omenjeni odseki uvrščeni lahko sklepamo, da bodo prišli na vrsto tam okoli leta 2040. Res pa 
je, da občina postori tudi kaj mimo plana. Tako so samo v Leskovcu, v preteklih 5 letih 
izgradili javno razsvetljavo v 3 ulicah. Iz navedenega sledi, da občinski plan predstavlja bolj 
ohlapen okvir načrtov za prihodnost. 
Zato predsednik predlaga, da se obstoječi plan izgradnje javne razsvetljave v KS Leskovec 
dopolni z naslednjimi odseki: 

- odcep za Mali Podlog v Veliki vasi 
- svetilka na koncu javne poti (mimo cerkve) v Veliki vasi 
- odcep za Tičnico v Gorenji vasi 
- odcep v ul. A Salmičeve proti cerkvi sv. Ane v Leskovcu 
- ul. Staneta Žagarja v Leskovcu 

 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 4/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se dodajo naslednji odseki:  

- odcep za Mali Podlog v Veliki vasi 
- svetilka na koncu javne poti (mimo cerkve) v Veliki vasi 
- odcep za Tičnico v Gorenji vasi 
- odcep v ul. A Salmičeve proti cerkvi sv. Ane v Leskovcu 
- ul. Staneta Žagarja v Leskovcu 

Predsednika sveta pa se zadolži, da pisno dostavi sklep in predlog na občino Krško.  

  



Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 5 
 
Praznik krajevne skupnosti  
 
Predsednik sveta KS Leskovec je predlagal okvirni plan prireditev za krajevni praznik v letu 
2017, in sicer: 

- Literarni večer znani Leskovčani – Marcel Štefančič 
- Pohod na Kobile ali na Dunaj 
- Dobrodelni koncert za sklad revnih otrok v OŠ Leskovec (nosilec OŠ) in improvizirana 

svečana seja v sklopu dobrodelnosti (31. 5. 2017). 
- Golažijada  - podana vloga za občinska sredstva. Pošlje se vabila vsem krajevnim 

skupnostim za tekmovanje. Na prireditvi bo živa glasba »Gala kvintet«, igrali bodo za 
350,00 € (3. 6. 2017). 

- Župnijski dan – pogostitev golaž v vrednosti 250,00 € (4. 7. 2017) 
- Pevski zbor Laudate – revija pevskih zborov v farni cerkvi v popoldanskem času (4. 7. 

2017) 
- Nogometni turnir v Veliki vasi (3. 6. 2017) 
- Likovna kolonija Kobile (pripravi se letake in pogosti z narezkom) 
- Državno prvenstvo v sinhronem plavanju v OŠ Leskovec (27. 5. 2017) 
- Predavanje zgodovina naših krajev – pripravi ga. Šribar in Černelič (še ni sigurna 

izvedba). 
 
Urnik bo narejen do ponedeljka 24. 4. 2017. 
 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep plana praznika v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 6 
 
Priznanja krajevne skupnosti za leto 2017 
 
Predsednik sveta je svetnikom podal predlog priznanj ob krajevnem prazniku 2017 in jih 
pozval k predlogom in mnenju: 
 

- Marinčič Mirjana – bronasto priznanje 
- Salmič Lovšin Kristina – bronasto priznanje 
- Pevski zbor LD Krško 20 let – bronasto priznanje 
- Strelsko društvo Leskovec (sekcija 60 let) – srebrno priznanje 
- Tomažin Jože – zahvala 

 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 



Sklep 6/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep podelitev priznanj v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
Ad. 7 
 
Sofinanciranje dejavnosti društev v KS Leskovec za leto 2017 
 

Dne 13. 4. 2017 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 2017 v sestavi: 

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

 
Na naslov krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je do 31. 3. 2017 prispelo 12 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 12 vlog popolnih in so tako upravičeni do sredstev, ki jih 
sofinancira Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem. 
 
Sklep 7/1 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem dodeli donacijo društvom v višini: 
 

- Kulturno društvo Leskovec………………………………………………..……………………..650,00 € 
- Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot……...…………………………………………..450,00 € 
- Krajevna organizacija društva izgnancev Slovenije Leskovec...............…………300,00 € 
- Klub borilnih veščin Dren………………………………………………..…..…………………..250,00 € 
- Športno društvo Plavalček…………………………………….………………………………...500,00 € 
- Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem…………………..………………..900,00 € 
- Krajevna organizacija rdečega križa Leskovec……………….…………….…………….400,00 € 
- Prostovoljno gasilsko društvo Velika vas……………………………………..…………….900,00 € 
- Strelsko društvo Leskovec………………………………………………………………….…….650,00 € 
- Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje…………………….……………………600,00 € 
- Aktiv kmečkih žena Krško polje………………………………………………………………..200,00 € 
- Pevsko društvo Laudate…………………………………………………………………….…….200,00 € 

SKUPAJ…………………………………………………………………….….…6.000,00 € 
 
Prisotnih 12 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 12; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
 



 
Ad. 8 
 
Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov 
 

 Iz občine Krško smo prejeli obvestilo, da rešujejo vlogo Zakšek Nensi, Volovnik 2, 
Leskovec pri Krškem, za odkup dela javnega dobra parc. št. 3339/1 k.o. Ravne, in 
sicer v delu, ki meji na zemljišču parc. št. *118 in parc.št. 2367/3 k.o. Ravne, ki sta v 
njeni lasti. Glede na to, da želi stranka pridobiti nepremičnino, ki ima status javnega 
dobra, ki ni v pravnem prometu, prosijo za izdajo soglasja k ukinitvi javnega dobra na 
delu predmetne nepremičnine in odtujitvi nepremičnine. 
 

Sklep 8/1 

 Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep za odkup dela javnega dobra parc. 
št. 3339/1 k.o. Ravne, in sicer v delu, ki meji na zemljišču parc. št. *118 in 
parc.št. 2367/3 k.o. Ravne, ki sta v njeni lasti. Tako se izda soglasje k ukinitvi 
javnega dobra na delu predmetne nepremičnine in odtujitvi nepremičnine. 

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

 
 

 Predsednik prav tako predlaga, da se izvede čistilna akcija po igriščih pred 
praznovanjem 1. maja. 
 

 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
 
Seja je bila končana ob 21. uri. 
 
 
Številka: 900-19/2014 
 
 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 21. 4. 2017 


