
KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC PRI KRŠKEM 
Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem 

 

 

 

ZAPISNIK  
 
5. redne seje Upravnega odbora KD Leskovec pri Krškem, ki je bila v sredo, 24. 1. 2018 ob 19.00 v OŠ 
Leskovec pri Krškem, Pionirska ulica 4, Leskovec pri Krškem. 
  
Prisotni člani UO: Janez Kerin, Filip Černelč, Sonja Levičar, Janja Božič, Mirjana Marinčič, Mojca Pacek, 
Rastislav Florjančič, Klavdija Mirt, Boštjan Arh 
Ostali prisotni: Helena Prevolšek, vodja skupine za ročna dela 
Vabljeni:  NO Vida Slivšek, Jože Božič, Gregor Lekše, Špela Sečnik 
 
Dnevni red: 

1. Določitev in sprejem dnevnega reda seje; 
2. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje ter pregled realizacije sklepov; 
3. Finančno poslovanje društva, Pravilnik o finančnem poslovanju, Cenik storitev (Janja Božič, Janez Kerin) 
4. Imenovanje predstavnika v Mladinski svet Krško 
5. Inventurna komisija  
6. Zbor  članov 

 priprava poročil predsednika, blagajnika, vodij sekcij, vodje skupine, vodje projektov, predsednice 
NO; 

 Program dela za leto 2018; 
 Predlog sklep o višini članarine; 
 Ugotovitev aktivnosti posameznih sekcij v 2017 (20. člen Statuta KD Leskovec pri Krškem); 
 Ostalo (pogostitev, ….) 

7. Delo sekcij: 
a) Dramska sekcija (pripravi Mirjana Marinčič); 
b) Literarna sekcija (pripravi Mojca Pacek); 
c) SOKD (pripravi Boštjan Arh); 

 Skupina za ročna dela (pripravi Helena Prevolšek) 
d) Foto sekcija (pripravi Rastislav Florjančič); 
e) Glasbena sekcija (pripravi Klavdija Mirt); 
f) Ostalo (pripravi Janez Kerin, Filip Černelč) 

a. Izobraževanje članov - financiranje   
8. Prireditev »Pomlad prihaja« – začetek priprav na izvedbo prireditve; 
9. Odprti projekti – (oblačila znanih Leskovčanov, ….); 
10. Razno (seznanitve, pobude, predlogi, kadrovska vprašanja, vprašanja članov UO, NO,...). 

 
 
K točki 1 
 
Predsednik društva Janez Kerin je ob začetku pete redne seje pozdravil vse prisotne. V nadaljevanju je prisotne 
seznanil s predlaganim dnevnim redom. Dodatnih predlogov in pripomb na predlagani dnevni red ni bilo, zato  je 
predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
Sklep 28: Upravni odbor KD Leskovec pri Krškem je soglasno potrdil predlagani dnevni red 5. redne seje UO. 
 
 
K točki 2 
 
Janez Kerin je na kratko povzel sprejete sklepe 4. redne seje UO društva in dal zapisnik v razpravo. Pripomb na 
zapisnik ni bilo.  
Sklep 29: Upravni odbor KD Leskovec pri Krškem je soglasno potrdil Zapisnik 4. redne seje UO. 
 
 
K točki 3 
 
Predsednik Janez Kerin v uvodu pojasni namen predmetne točke dnevnega reda, ki se izkazuje v ravnanju 
članov po določilih sprejetih pravnih aktov od Zakona o računovodstvu, Zakona o društvih, SRS, pa do Statuta 
društva in Pravilniku o finančnem poslovanju društva. V zadnjem času se je izkazalo, da so dovoljene izjeme 
načina finančnega poslovanja postale pravilo, zato je glede tega postavil stališča, da se dosledno držimo 
napisanih pravil. Slednje pomeni, da se v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju plačila izvajajo preko 
TRR društva. Plačevanja računov KD Leskovec z lastnimi sredstvi in v nadaljevanju vračila na TRR članov naj v 
bodoče ne bo več, saj za to ni potrebe. Društvo kot pravna oseba zasebnega prava lahko glede na potrebe izda 
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naročilnico, na podlagi katere se potem prejme račun za nabavljeno blago, v roku 12 ur pa je vedno dostopna 
tudi plačilna kartica društva. Zaradi slednjega je mnenja, da so vsa plačila blaga za namen društva nepotrebna in 
se v bodoče vračila tako plačanih sredstev ne bodo več odobravala. Posledice vračanja denarja na TRR članov 
so lahko škodljive za društvo v smislu izločitve stroškov, kar pomeni povečanje dobička in posledično temu 
plačilo davka na dobiček. Vsaka delitev sredstev med člane je namreč nična. Ob tem predsednik doda 
pomembnost planiranja porabe sredstev po projektih. Pri planiranju je potrebno smotrna razdelitev sredstev po 
posameznih projektih. Sprejet sklep o delitvi sredstev, katerega sprejmemo po prejemu rezultatov javnega 
razpisa je v bistvu tudi finančni plan porabe sredstev po posameznih projektih in programih sekcij, za katero 
porabo odgovarjajo vodje sekcij. Ko poraba sredstev doseže odobreni znesek, je po Pravilniku o finančnem 
poslovanju KD Leskovec za dodatno porabo sredstev iz projekta potreben nov sklep UO. Pri planiranju porabe 
finančnih sredstev je predsednik že sedaj opozoril, da se v planih delitve finančnih sredstev v prihodnosti 
upošteva povečanje stroškov delovanja društva iz naslova plačevanja najemnine za pisarno in skladiščne 
prostore, kakor tudi iz naslova izobraževanja članov, kar do sedaj nismo upoštevali.  
 
 
Sklep 30: Finančno poslovanje društva se izvaja v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju KD Leskovec in 
drugimi pravnimi akti, ki urejajo finančno poslovanje društev. Za razlago finančnega poslovanja v skladu s 
pravnimi akti sta zadolžena predsednik društva in blagajničarka Janja Božič.  
 
Razprava je potekala tudi  o izplačilu določenega denarnega zneska za darilo članom ob okroglih obletnicah. 
Letos je takih kar precej. Predsednik je dal članom v razmislek ali ta običaj obdržimo ali se obdari na kakšen 
drugačen način. 
Jože Božič je predlagal, da bi za darilo ob okroglih obletnicah morda dali  simbolično darilo.   
 
V nadaljevanju je predsednik podal potrebo po noveliranju cenika izposoje predmetov in opreme last KD 
Leskovec pri Krškem. Ob tem navede predlog članice Vesne Šinko, da se v Cenik uvrstijo tudi cene storitve 
(režija, scenografija, …..).  
Po razpravi, v kateri so sodelovali Sonja Levičar, Mirjana Marinčič, Boštjan Arh, Klavdija Mirt, se  upravni odbor s 
predlogom ni strinjal.  
 
 
K točki 4 
 
Mladinski svet Krško je organizacija, ki združuje mladinske organizacije v Občini Krško. Člani so organizacije, ki 
delujejo na področju mladine. Svet spodbuja neformalno učenje mladih in s tem pridobivanje informacij in 
izkušenj na drugačen bolj atraktiven način. Zagovarja interese mladih in s tem omogočamo ustvarjati njihove 
boljše življenjske priložnosti. Strmimo k vključevanju mladih v organizacije preko katerih lahko izboljšamo njihov 
položaj v družbenem sistemu. Slednje uresničujejo tudi preko društev. Zaradi slednjega vabijo, da se posamezna 
društva preko svojih članov vključijo v njihovo organizacijo. V tej zvezi lahko imenujemo svojega predstavnika v 
Mladinski svet Krško.  Predlog: Gregor Lekše, Janez Olovec 
 
 
Sklep 31: V Mladinski svet Krško se do zaključka mandata UO KD Leskovec pri Krškem imenuje Gregor Lekše.  
 
 
K točki 5 
 
Ob zaključku leta je potrebno ob prisotnosti skrbnikov premoženja Gregorja Lekšeta in Gašperja Marinčiča izvesti 
popis osnovnih sredstev in druge opreme, ki je last KD Leskovec pri Krškem.  
 
Sklep 32: Za izvedbo popisa osnovnih in drugih sredstev v lasti KD Leskovec pri Krškem, se imenuje inventurna 
komisija, ki jo sestavljajo:  Boštjan Arh – predsednik, Aleš Ulčnik - član, Luka Žokalj – član. Rok 16. 2. 2018. O 
datumu izvedbe komisije, predsednik komisije obvezno seznani oba skrbnika premoženja. 
 
  
K točki 6 
 
Zbor članov KD Leskovec pri Krškem bo 17. 2. 2017 ob 18. uri v Konferenčni dvorani gostilne Kunst v Leskovcu 
pri Krškem. Izvedba Zbora članov je glede na določbe Statuta v pristojnosti UO. Do dneva izvedbe Zbora je 
potrebno pripraviti program dela društva za leto 2018, poročilo o delu društva v preteklem letu, o delu 
posameznih sekcij, skupin, projektov, poročilo o blagajniškem poslovanju, poročilo o delu nadzornega odbora. Za 
pravočasno oddajo vabil članom (14. dni pred zborom) se zadolži Sonja Levičar. Na podlagi določb Statuta KD 
Leskovec pri Krškem (18. točka), je UO KD Leskovec na svoji 5. redni seji sprejel naslednje sklepe:  
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Ad6/a: 
Sklep 33: Predsednik društva, vodje sekcij, vodje projektov, skupine, blagajničarka in predsednica NO 
najkasneje do 17. 2. 2018 pripravijo poročilo o izvedenih aktivnosti in delu oz. poslovanju v letu 2017. 
 
 
Ad6/b: 
Sklep 34: Na podlagi podanih planov programa dela posameznih sekcij za leto 2018, UO KD Leskovec pri 
Krškem, soglaša s predlaganim programom dela z dopolnitvijo Foto sekcije in SOKD in bo slednjega dal v 
sprejem na Zboru članov, dne 17. 2. 2018. 
 
 
Ad6/c: 
Sklep 35: Članarina za člane Kulturnega društva Leskovec pri Krškem za leto 2018 je 10 EUR za zaposlene in 8 
EUR za dijake, študente, upokojence in brezposelne. 
 
Člani društva do starosti 15 let so oproščeni plačila članarine. Članarino za tekoče leto je potrebno poravnati 
najkasneje do 30. 4. 2018. Člani, ki članarine za tekoče leto ne bodo poravnali do navedenega dne, niso 
upravičeni do dodatnih ugodnosti članov iz naslova članstva v KD Leskovec pri Krškem. Način plačila: z gotovino, 
preko položnice - nakazilo na TRR društva. 
 
Ad6/d: 
Sklep 36: Na podlagi izvedenih projektov in dela posameznih sekcij v letu 2017 ter v zvezi z 20. členom Statuta 
Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, UO KD Leskovec pri Krškem ugotavlja, da so na dan 1. 1. 2018 aktivne 
naslednje sekcije društva: dramska, literarna, glasbena, fotografska in sekcija za ohranjanje kulturne 
dediščine.  
 
Ad6/e: 
Sklep 37: Za udeležene člane Zbora se po njegovem zaključku pripravi pogostitev. Za pogostitev udeležencev 
Zbora članov KD Leskovec pri Krškem se dogovori s predstavnikom gostilne Kunst.   
 
 
K točki 7 
 
Glede posameznih aktivnosti sekcij so vodje sekcij podali naslednja mnenja, ugotovitve, predloge, sklepe:  
 

 Mirjana Marinčič – Dramska sekcija:  

 Odlična premiera Pica,da te kap! V OŠ Veliki Podlog pripravljajo otroško predstavo 

 Predstava Batman se pripravlja, malo težav z igralci, vendar se rešuje 

 Pripravlja se prvi sestanek za predstavo Pošasti v glavi 

 Uspešna gostovanja Pri zdravniku 

  Aprila bo zanimivo gledališko izobraževanje JSKD 
 

 Mojca Pacek – Literarna sekcija: 

 članica društva Doroteja Jazbec načrtuje izdati pesniško zbirko 

 Literarni pohod po Prešernovi poti bo 8.2. do mavzoleja 

 Druženje članov literarne sekcije, ki pišejo – Večer ob topli peči 

 Znani Leskovčan, priprave na literarni večer 
 

 Boštjan Arh - SOKD: 

 Oblačila znanih Leskovčanov,  
 

 Skupina za ročna dela – Helena Prevolšek: 

 Krožek v OŠ Leskovec 

 Pletenje 

 Izdelovanje papirnatega cvetja 

 Delavnice v Vranskem  
 

 Rastislav Florjančič – Foto sekcija: 

 Intervjuji z izgnanci (Tone Hruševar) 
 

 Klavdija Mirt – glasbena sekcija: 

 Pevke  pričnejo z vajami februarja 

 Sodelovanje pevk na Dnevih slovenske kulture v Novem sadu v novembru 2018 

 Priprave za AGV potekajo. Predlog: en koncert se obvezno izvede na dan sv. Ane, domačim 
likovnikom bi dali možnost, da imajo ob koncertu razstavo  
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 Ritem vodovodarji – nekateri člani so se izpisali 
 

 ostale aktivnosti: 

 Za rokodelski krožek, ki ga vodijo članice rokodelske skupine na OŠ Leskovec plačujejo starši svoj 
prispevek s položnico  in iz tega fonda se nabavlja material za krožek. 

 KD Leskovec  pri Krškem je za letošnje prejemnike Prešernovih plaket in priznanj predlagalo 
naslednje člane: bronasta plaketa – Jože Božič, Janez Bizjak, Mojca Pacek, Lucija Mlakar; srebrna 
plaketa – Klavdija Mirt, Boštjan Arh; za priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturne 
dejavnosti je predlagala  OŠ Leskovec pri Krškem. Vse predloge je IO ZKD Krško potrdil. Priznanje in 
plakete bodo podeljene na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku 7. 2. 2018 v Kulturnem domu 
v Krškem. 

 Vloge v zvezi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev v letu 2018 so bile na 
Občino Krško oddane vloge  

 Podpisana je bila pogodba o najemu skladiščnih prostorov in pridobljeni ključi od skladišča. Za 
pisarno še nismo podpisali pogodbe.  

 Podpisali Aneks k pogodbi SAZAS 

 Izobraževanje članov – potekala je razprava o stroških izobraževanja, mnenje članov UO je, da 
društvo financira samo  kotizacije, prevoznih stroškov ne.  

 
 
K točki 8 
 
Glede na letni koledar bo tradicionalna prireditev »Pomlad prihaja 2018«, dne 17. 3. 2018  ob 19.30 uri v OŠ 
Leskovec pri Krškem. Potrebno je pristopiti k rezervaciji prostora in k sodelovanju povabiti vse člane društva. 
Glede na odziv se bo oblikovala delovna skupina za pripravo prireditve. Za pripravo teksta prireditve se zadolži 
dramsko sekcijo.  
Sklep 38: V roku 14 dni se skliče sestanek organizacijske ekipe za »Pomlad prihaja«, kjer se razdelijo 
posamezne zadolžitve. Za sklic in izvedbo sestanka se zadolži Janez Kerin. 
 
 
K točki 9 
 
Oblačila znanih Leskovčanov -  Projekt bo prevzela sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.  
 
Sklep 39: Projekt Oblačila znanih Leskovčanov se uvrsti v redno delo Skupine za ohranjanje kulturne dediščine. 
Za vodjo projekta se imenuje Špelo Sečnik.  
 
 
K točki 10 
 
Postavljeno je bilo vprašanje kdaj bo dvorana v Gasilskem domu opremljena z mizami in stoli. Predsednik se bo 
pozanimal pri predsedniku KS Leskovec. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 
 
Zapisala:                                                                                                                          Predsednik: 
Sonja Levičar                                                                                                                   Janez Kerin 
 

 


