
             KRAJEVNA SKUPNOST  

             LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ZAPISNIK 

 
10. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, 

ki je bila v ponedeljek, 10. 10. 2016 ob 18.30 uri v prostorih PGD Leskovec. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 9. redne ter 9. korespondenčne seje; 
3. Protipoplavna zaščita naselja Velika vas; 
4. Prerazporeditev sredstev; 
5. Proračun Občine Krško – predlogi 2017-2018; 
6. Plan dela za KS Leskovec – predlogi 2017-2018; 
7. Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (zadeva Pacek); 
8. Srečanje starostnikov KS Leskovec; 
9. Obvestila, pobude in predlogi svetnikov ter krajanov; 
10. Razno. 

 
Prisotni so bili: pred. Olovec Jože, Antolič Dragotin, Arh Borut, Arh Damjan, Arh Stanislav, 
Kerin Alojz, Kerin Tatjana, Kranjčevič Aleš, Lekše Mitja, Mlakar Branko, Salmič Janez in 
strokovna sodelavka Aleksandra Brodnik. 
 
Odsoten so bili Kranjčevič Ivan, 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 9. redne ter 9. korespondenčne seje KS Leskovec 
 

Predsednik je svetnike pozval, da podajo pripombe in dopolnitve na zapisnik 9. redne ter 9. 
korespondenčne seje. 
Pripomb in dopolnitev ni bilo. 
 
Predsednik sveta je zapisnike podal na glasovanje in predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep 2/1 
Zapisnik 9. Redne ter 9. 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 
 
Protipoplavna zaščita naselja Velika vas 
 

V KS si vsaj zadnji dve leti aktivno prizadevamo za izboljšanje protipoplavne zaščite 
naselja in lastnine krajanov. Žal smo na vseh naslovih do sedaj naleteli le na 
dobrohotno razumevanje, vendar brez konkretnih ciljev oziroma ukrepov.  
 
Zadnje srečanje, na katerem so bili prisotni predstavniki Občine Krško, Agencije Arso 
in KS Leskovec, ki je bilo 5. 8. 2016, je prineslo upanje za napredek in določene 
sklepe, in sicer: 

- pristopi se k temeljiti košnji kanala na celotni trasi do avtoceste, 
- pristopi se k odstranjevanju naplavin, 
- rekonstruira se del kanala pri cerkvi, 
- odstrani se drevo, ki raste v kanalu, 
- izgradi se nasip v višini cca 0,5 m in v dolžini cca 80 m, 
- tehnične pogoje in soglasje poda Arso, 
- rok za izvedbo del je 30. 10. 2016. 

 
Arso je posredoval vsa potrebna soglasja in tehnične pogoje za posege v in ob 
kanalu potoka. Danes lahko ugotovimo, da je to tudi ves izplen dvoletnih prizadevanj 
na tem področju. Zgodilo se ni nič. Danes imamo občutek, kot da nimamo več 
oziroma smo izgubili sogovornika na občini. Lahko sklepamo, da je zadeva na 
čakanju. Odgovorni (Občina in Arso) pa si podajajo žogico oziroma odgovornost. 
 
Tu bi lahko, saj kar se tiče KS zaključili zgodbo, vendar je ne smemo in ne moremo. 
Žal smo edini, ki iščemo rešitve, medtem, ko vsi drugi iščejo izgovore. Pomembno je 
poznati nekatera nesporna dejstva, ki izhajajo iz tehnične dokumentacije in izmer 
(Arso), ki so bile opravljene v letu 2015, in sicer: 

- kanal potoka ni izdelan v skladu s projektom, 
- odstopanja od projekta so 30 in več procentov, 
- kanal se od izgradnje do danes praktično ne vzdržuje, 
- edini, ki vsaj delno skrbijo za kanal so krajani in KS, 
- v kanal potoka je priključenih več izpustnih cevi (!). Domneva se, da skozi te 

cevi ne priteka samo voda, ampak izpusti, ki še dodatno spodbujajo rast 
zelenja v strugi, 

- kanal je bil projektiran za 20-letne vode in vodopropustnost 7m³/s, 
- tak, kot je izveden, pa ima vodopropustnost max 5m³/s, 
- tako, kot je vzdrževan, pa še bistveno manj. 

 
V mesecu avgustu 2016 se je v istem kanalu zgodil pomor rib (1.000 in več). 
Utemeljeno se domneva, da je do pomora prišlo zaradi izpusta iz »nepropustne 
kanalizacije«, kar v dokaj čudno luč postavlja investitorja, izvajalca in tudi nadzornika 
izvedenih del. Kanalizacija v Veliki vasi bi morala biti zgrajena kot 100% 
nepropustna, ne pa z rešitvami iz 19. stoletja. Žal moramo ugotoviti, da tudi 
koncesionar ni opravil svojih del po prevzemu sistema. 
 
Posledica vsega tega so bile tudi poplave v letu 2014. Prepričani smo lahko, da do 
tega ne bi prišlo, če bi bila dela izvedena v skladu s projektom. Enako velja tudi za 
pomor rib.  
 
Težko razumem, kako lahko sploh pridemo v takšen brezizhoden položaj. Še težje pa 
razumem odnos pristojnih do zatečene problematike in tam živečih krajanov in 
njihove lastnine. Najmanj kar bi pričakoval je, da bi investitor v prizadevanje za 
izboljšanje stanja vključil izvajalca del (ali koncesionarja) in v najkrajšem času postoril 
najnujnejša dela (košnja, naplavine, nasip, rekonstrukcija ovinka kanala). Le na ta 
način bomo prišli do rešitve, ki bo preprečevala poplave in upravičila vložena javna 



sredstva. Za pričakovati pa je, da se poišče tudi odgovornost vseh vpletenih oziroma 
odgovornih. 
 
Predsednik predlaga, da se za to točko sprejme sklep. 
 
G. Stanislav Arh je povedal, da je predračun za sanacijo na Občini Krško (Matjaž Pirc) za 
100.000,00 € in več, kar so enormne vsote. Alenka Kotar iz ARSA je povedala, da denarja ni 
niti za košnjo vodotokov. G. Stanislav je tudi povedal, da so vsi koti v vodotoku narobe 
narejeni. Predlaga, da se koristijo bančne garancije ter meni, da tudi s strani občine ni volje 
za sanacijo vodotokov. 
 
G. Branko Mlakar predlaga, da se povabi na sejo g. Pirca ali pristojne na Občini Krško ter 
direktorico občinske uprave. 
 
 
Sklep 3/1 
Svet KS Leskovec pričakuje, da se vse kar je bilo navedeno 5. 8. 2016 na sestanku v 

Veliki vasi (pristopi se k temeljiti košnji kanala na celotni trasi do avtoceste, 
pristopi se k odstranjevanju naplavin, rekonstruira se del kanala pri cerkvi, 
odstrani se drevo, ki raste v kanalu, izgradi se nasip v višini cca 0,5 m in v 
dolžini cca 80 m, tehnične pogoje in soglasje poda Arso, rok za izvedbo del je 
30. 10. 2016) realizira v dogovorjenem roku, to je do 30. 10. 2016. Svet KS 
Leskovec pri Krškem pa smatra za potrebno, da se naslednje seje sveta 
udeležita g. Matjaž Pirc iz Občine Krško ter direktorica občinske uprave. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 
 
Prerazporeditev sredstev 
 

Strokovna sodelavka je povedala, da je bilo potrebno prerazporediti sredstva iz PP 8114 
Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in 
obnove v znesku 1.791,79 € na PP 8071 Praznovanje krajevnega praznika KS, konto 4020 
Pisarniški in splošni material in storitve. 
Svetniki na prerazporeditev sredstev niso imeli pripomb. 
 
Predsednik je prerazporeditev sredstev podal na glasovanje. 
 
Sklep 4/1 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem prerazporedi sredstva iz PP 8114 
Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS, konto 4205 Investicijsko 
vzdrževanje in obnove v znesku 1.791,79 € na PP 8071 Praznovanje krajevnega 
praznika KS, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve. 
  
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
 



Ad. 5 
 
Proračun Občine Krško – predlogi 2017-2018 
 

Na sestanku z ga. direktorico Melito Čopar, ki je bil 15. 6. 2016, je bilo nekako 
dogovorjeno, da bo imela KS aktivno vlogo pri sestavljanju prihodnjih načrtov, na 
področju KS, v okviru proračuna Občine Krško. Želeli smo, da KS poda svoje ideje 
oziroma načrte, ki izhajajo iz potreb krajanov. Na ta način bi odpravili favoriziranje 
osebnih potreb in dali prednost javnemu interesu. Pogosto se dogajajo odstopanja od 
zastavljenih ciljev, ki so bili sprejeti s strani Občine. Med take cilje lahko štejemo 
cesto Leskovec-Senuše (v planu od leta 2011) in Leskovec-Velika vas (v planu od 
leta 2010). Ne moremo se zadovoljiti s popolnjenimi okenci v tabeli proračuna, 
ampak moramo strmeti za realizacijo zapisanega in sprejetega.  
 
Prepričan sem, da je KS Leskovec prikrajšana za marsikatero javno dobrino in to 
kljub temu, da smo imeli v preteklosti izjemne predstavnike v strukturah odločanja. 
Kakorkoli, za nazaj ne moremo veliko postoriti, lahko pa veliko postorimo za v naprej. 
Prav temu pa je tudi namenjeno to razmišljanje in točka dnevnega reda. Zato 
predlagam, da sestavimo okvir prioritet, ki bi se v določenem vrstnem redu uvrstile 
med naloge, ki bodo financirane iz občinskega proračuna. Tak predlog naj 
strokovnim službam služi kot osnova pri njihovem odločanju.  
 

V tem smislu predlagam informativni seznam še nepostorjenih del: 
- protipoplavna zaščita naselja Velika vas, 
- rekonstrukcija ceste, kanalizacije in vodovoda v Venišah – JP1 693822, 
- rekonstrukcija rondoja v ulici MDB (pripombe krajanov), 
- označevanje ulic v naselju Leskovec, 
- rekonstrukcija vozišča v Grebenčevi ulici in pločnik – JP1 193291, 
- razširitev vozišča v Sejmiški ulici – JP1 192831, 
- avtobusno postajališče izven vozišča vključno s čakalnico v Leskovcu, 
- rekonstrukcijo vozišča v ulici Anke Salmič, ki bo vključevala tudi razširitev 

ovinka »Stanič«, pločnik normalne širine in kolesarsko stezo, 
- rekonstrukcija cestne povezave Velika vas-Brezje, 
- javna razsvetljava: 

 V Veliki vasi (cesta proti M. Podlogu in na koncu ceste mimo cerkve – 
JP1 693861), 

 V ulici Staneta Žagarja, 

 Odcep v ulici Cesta ob Gaju, 

 Naselje Loke (JP1 693802), 

 Žužemberk-Tičnica (JP1 693826). 
- odkup zemljišča v Leskovcu za potrebe izgradnje večnamenske dvorane, 
- nadstrešek pri mrliški vežici, 
- ureditev ovinka »Vakselj«, 
- ureditev prometnega režima na šolskem dvorišču, 
- grad Šrajbarski turn (vsaj minimalna vzdrževalna dela - streha), 
- ureditev parka na prostoru pred in za farno cerkvijo, 
- priključitev naselja Zajčki na kanalizacijsko omrežje, 
- pločnik v Veliki vasi ob cesti proti Malemu Podlogu – 191142, 
- cesta do domačije Kranjčevič z navezavo na pešpot (Ulce 2), 
- modernizacija ceste v Volovniku do domačije Vizlar – JP1 693801, 
- modernizacija ceste za dostop do kapele na pokopališču – 191141, 
- rekonstrukcija vozišča v Ulcah – JP1 192851, 
- priključek oz. odstavni pas pri bencinskem servisu Agip v smeri Drnovo-Beli 

breg (G1 5) – ni možno zavijanje, 
- modernizacija makadamske ceste v Selcah – Odcep Kerin (JP1 693913), 
- sanacija oz. zamenjava azbestne vodovodne napeljave v KS, 
- izvedba kanalizacije »Blatni dol« v Leskovcu, 



- izgradnja čistilne naprave za naselje Selce, 
- signal mobilne telefonije (Gmajna, Selce, …), 
- razrešitev prometnih zagat pri vrtcu Vila (selitev ali obvoznica), 
- ureditev okolice grobnice pri gradu Šrajbarski turn, 
- ureditev vidnosti gradu Šrajbarski turn s trga v Leskovcu, 
- izgradnja kolesarskih stez, ki ne bodo služile zgolj rekreaciji (kolesarjenje žal 

še vedno spada med adrenalinske športe v občini Krško), 
- hitrostne ovire na vhodu v naselje Leskovec iz smeri Velike vasi, 
- hitrostne ovire v naselju Velika vas iz smeri Drnovega, 
- postajališče v Venišah ob glavni cesti Velika vas-Leskovec, 
- modernizacija vozišča v Sejmiški ulici (Odcep Škrabec – kanalizacija, 

odvodnjavanje in vozišče). 
 
Predsednik je podal točko in sklep na glasovanje 
 
Sklep 5/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep o nepostorjenih delih v predlagani obliki.  
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 6 
 
Plan dela za KS Leskovec – predlogi 2017-2018 
 

Enako, kot pri prejšnji točki podajam seznam odprtih zadev, in sicer: 
- bankina v Žadovinku – JP2 693813, 
- modernizacija dela ceste v Osredku (Loke) – JP2 693804, 
- modernizacija dela ceste v Nemški gori (?), 
- odvodnjavanje v Gorenji vasi, 
- dokončanje prenove vodnjaka v Gorenji vasi, 
- obnova vodnjaka v Leskovcu pri stari šoli, 
- ureditev EKO otokov, 
- cesta do cerkve sv. Ane v dolžini 80 m – JP2 693892, 
- ureditev parkirišča pri cerkvi sv. Ane, 
- ureditev igrišča v Kobilah (in perišče), 
- ureditev stoletnih pešpoti (oznake, čiščenje in brošura), 
- ureditev odvodnjavanja v Selcah (domačija Kerin), 
- dokončna ureditev igrišča v Žadovinku (zelenih površin in pomožnih objektov), 
- razširitev vozišča v Venišah – JP2 693832, 
- modernizacija ceste v Gorenji vasi – JP2 693892, 
- ureditev statusa igrišč (Veniše, Selce, Kobile), 
- posodobitev igrišča pri stari OŠ (koši, klopi, okolica, …), 
- razsvetljava v ulici A. Salmičeve – odcep proti Sv. Ani, 
- sanacija vodnega zajetja v Selcah. 

 
Pri tej točki je g. Borut Arh povedal, da je potrebno sanirati cesto Žadovinek. Pošlje 
se dopis na Občino Krško. 
 
Sklep 6/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da svetniki podajo v roku 8 dni svoje 
predloge za leto 2017-2018 dodatno k tem predlogom, ki so zapisani v zapisniku 10. 
redne seje.  
 



Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 7 
 
Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (zadeva Pacek) 
 
Strokovna sodelavka je povedala navzočim, da smo prejeli dopis iz strani Občine Krško, da 
rešujejo vlogo Pacek Erike, Grebenčeva cesta 7b, Leskovec pri Krškem za odkup zemljišča 
parc.št. 3361 k.o. Ravne.  
Glede na to, da ima nepremičnina parc.št. 3361/9 k.o. Ravne status javnega dobra, ki ni v 
pravnem prometu, prosijo za izdajo soglasja k ukinitvi javnega dobra na nepremičnini in 
soglasje k odtujitvi predmetne nepremičnine. 
 
Predsednik je sklep podal na glasovanje. 
 
Sklep 7/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep za izdajo soglasja k ukinitvi in odtujitvi 
javnega dobra (zadeva Pacek) na parc.št. 3361/9 k.o. Ravne. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 8 
 
Srečanje starostnikov v KS Leskovec 
 

Vsako leto v organizaciji RK pripravimo v KS srečanje krajanov, ki so dopolnili 75 in 
več let. Za ta namen namenimo sredstva v okviru razpisa za sofinanciranje društev v 
višini 400,00 €. V preteklih letih smo dodatno (razen leta 2015) namenili sredstva za 
ta dogodek. Predlagam, da letos namenimo temu dogodku dodatna sredstva v višini 
250,00 € (plačilo računa oziroma stroškov organizacije). Prireditev bo organizirana 
28. 10. 2016 v gostišču Kunst. Pričakuje se udeležba 60-70 krajanov. 
 
Svetniki so se dogovorili, da se Organizaciji RK plača račun oziroma krije stroške 
organizacije v vrednosti 300,00 € za srečanje starostnikov. 
 
Sklep 8/1 
Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se Organizaciji RK plača račun 
oziroma krije stroške organizacije v vrednosti 300,00 € za srečanje starostnikov. 
 
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 
 

- Preplastitev vozišča v Nemški gori (Žarn) – predsednik meni, da cesta še ni 
primerna za preplastitev, prav tako pa je cesta JP1 (občinska cesta); 

- Pobiranje oziroma odvoz odpadkov na Lokah (Škofljanc) – to cestišče ni 
kategorizirano, tako da sredstev ni planiranih za to cesto. KS ni zmožna 
zagotoviti ta sredstva, ker je investicija prevelika. Na Kostaku d.d. se poveže z 
g. Kozole Janezom in se poskusi pomagati s skupnimi močmi. KS stopi v 
kontak z Gospodarskimi javnimi službami (zadolžen predsednik); 

- Vzdrževanje nekategorizirane poti na Lokah (Resnik) – predlog se zavrže; 
- Dozidava oziroma izgradnja garaže pri GD v Veliki vasi – svet KS Leskovec 

predlga, da se naredi razpis za gradbeni material v vrednosti 1.500,00 € za 
dozidavo garaže na GD Velika vas; 

Sklep 9/1 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se naredi razpis za gradbeni 
material v vrednosti 1.500,00 € za dozidavo garaže na GD Velika vas. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 

- Javna razsvetljava – odcep v ulici Cesta ob Gaju (Ulčnik) – cesta je JP1 in ni v 
prostojnosti krajevne skupnosti. Poda se pobuda na Občino Krško, da jo 
umestijo v plan za leto 2017-2018; 

Sklep 9/2 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se poda pobuda na Občino Krško, 
za umestitev odcepa v ulici Cesta ob Gaju (Ulčnik) v plan za leto 2017-2018. 
 
Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 
- Sanacija stanja jaška v ulici MDB – odcep Nova pot – KS opozori v pisni obliki 

Občino Krško, da uredi sanacijo jaška v ulici MDB; 
- Ureditev odvodnjavanja na Lokah ob cesti JP1 693802 – Resnik – KS je pred 

leti naredila sanacijo, vendar pa voda zabija v dotičnem jašku. Predsednik 
meni, da je problem v jašku. Ugotovi se stanje problema ter se zadeva sanira; 

- Obeležitev spomina na slikarja Janeza Wolfa – svet KS bi postavil tablo z 
napisom na njegovi domačiji in ob cesti. Preveri se na Občini Krško, če so 
namenjena kakšna sredstva za kulturno dediščino; 

- Obeležitev državnega praznika Dan generala Rudolfa Maistra – kulturna 
prireditev se bo odvijala v cerkvi Leskovec. Polagal se bo venec v ta namen. 
Predsednik predlaga, da se KS Leskovec pri Krškem razpošlje vabila za 
omenjeno prireditev po krajevni skupnosti. 

Sklep 9/3 

Svet KS Leskovec pri Krškem sprejme sklep, da se razpošljejo vabila za obeležitev 
državnega praznika Dan generala Rudolfa Maistra po celotni krajevni 
skupnosti. 
 



Prisotnih 11 svetnikov 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11; PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0 
 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
 
Predsednik se je zahvalil svetnikom za sodelovanje ter končal sejo. 
 
Seja je bila končana ob 20.40 uri. 
 
Številka: 900-19/2014 
 
 
 
 
Zapisala: 
Aleksandra Brodnik 

Predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Olovec Jože 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leskovec pri Krškem, 11. 10. 2016 


