
 
 

 

 

Številka: 900-19/2014 (KS10) 
Datum: 26. 2. 2016 
 

Sklicujem 
 

7. KORESPONDENČNO SEJO SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ki bo razpisana v petek, 26. februarja 2016 od 13. ure z možnostjo glasovanja do 
srede, 2. marca 2016 do 13. ure in bo izvedena po elektronski pošti ali telefonsko. 

 
Za 7. korespondenčno sejo določam naslednji dnevni red: 
  

1. Kategorizacija javnih poti v KS Leskovec; 
- Dostopna pot do hišne številke MDB 27a 
- Dostopna pot do novih gradbenih parcel (Ulce) 
- Dostopna pot do hišne številke Veniše 71 
- Javna pot do novogradnje in vodohrama v Libelju 
- Javna pot do novogradenj in zazidljivih parcel na Gmajni 

 
Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda: 
 
V letu, ki je za nami, smo prejeli predloge za dodatno kategorizacijo javnih poti v KS 
Leskovec. V Občini Krško imamo izjemno veliko cestno omrežje, ki je predvsem 
posledica razpršene gradnje. Žal to povzroča dodatne stroške na področju 
vzdrževanja in izvajanje zimske službe, vendar smo prisiljeni slediti tistim ukrepom 
oz. službam, ki gradbena dovoljenja izdajajo.  
 
Predlogi, ki bodo v nadaljevanju predstavljeni, so pač posledica načrtovane gradnje 
(tudi znotraj naselij) iz pred 10 in več let. 
 

1. Leskovec: Dostopna pot do hišne številke MDB 27a 
Zemljišče po kateri vodi pot je trenutno v zasebni lasti in se nahaja na oziroma ob 
parceli št. 841/3 k.o. Leskovec. Predvidena dolžina vozišča je cca 50 m in se 
navezuje na ulico MDB. Pogoji za začetek kategorizacije je sicer prenos lastništva na 
Občino Krško ali vsaj začetek postopka prenosa.  
Predlog kategorizacije: JP1 (občinska pot) 
 

2. Leskovec: Dostopna pot do novih gradbenih parcel (Ulce) 
Zemljišče po kateri bo potekala pot se nahaja na parc.št. 1243/73 k.o. Leskovec in je 
v javni lasti. Dolžina vozišča je cca 60 m in se navezuje na ulico Ulce. Vozišče bo 
omogočilo dostop do treh novih gradbenih parcel in v primeru g. Balona do gradbišča 
nove gradbene hiše. 
Predlog kategorizacije: JP1 (občinska pot) 
 



 
 

 

 

3. Veniše: Dostopna pot do hišne številke Veniše 71 
Dostopna pot oz. zemljišče se nahaja na parc.št. 318/2, 258/97, 301/6, 301/4, 300/6, 
300/4 in 258/96 vse k.o. Leskovec in je v javni lasti. Dolžina vozišča je cca 80 m in se 
navezuje na JP1 693825 oziroma cestno povezavo Gmajna-Zajčki.  
Predlog kategorizacije: JP1 (občinska pot) 
 

4. Libelj: Javna pot do novogradnje in vodohrama v Libelju 
Zemljišče se nahaja oz. je označeno s parc.št. 2551/85 k.o. Ravne in je v javni lasti. 
V naravi predstavlja dostopno pot do stanovanjske hiše (novogradnja), vodohrama, 
šestih zidanic in številnih parcel oziroma zemljišč. Skupna dolžina vozišča je 270 m 
(do novogradnje oz. vodohrama) oziroma 450m do zadnjega zidanega objekta. Pot 
se navezuje na JP2 693982 (prečna pot v Libelju). 
Predlog kategorizacije: JP2 (krajevna pot) 
 

5. Leskovec: Javna pot do novogradenj in zazidljivih parcel na Gmajni 
Dostopna pot se nahaja na parc. št. 531/213, 540/3 in 541/6 vse k.o. Leskovec 
oziroma na zemljišču na katerem so bile v letu 2015 zgrajene tri stanovanjske 
zgradbe, na drugi strani pa je na razpolago vsaj še toliko gradbenih parcel. Cesta bo 
lahko v prihodnje služila tudi za dostop do parcel v zaledju, kakor tudi za dostop do 
že zgrajenih stanovanjskih zgradb na tem območju. Dolžina vozišča je cca 185 m in 
se navezuje na JP1 193291 (Grebenčeva). 
Predlog kategorizacije: JP1 (občinska pot) 
 
Zato predlagam naslednji sklep: 
 
Sklep 1/1 
Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem potrjuje predlagane predloge in 
predlaga Občini Krško, da pristopi k kategorizaciji navedenih cest. 
 
Glasuje je za vsak predlog oziroma točko posebej. 
 
Do predlogov se lahko opredelite: ZA, PROTI ALI NE GLASUJEM. 
 
Upoštevajo se samo opredeljeni glasovi! 
 
 
Lep pozdrav!  
 
 
                                                                                                 Jože Olovec  
                                                                                     Predsednik Sveta KS Leskovec 
 
 
Vročiti: 

- Vsem svetnikom, po elektronski pošti in telefonsko 

- 1x zbirka dokumentarnega gradiva  


