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Ga. Simona Lubšina 

 

 

Vprašanje glede leskovške obvoznice. 
 

Pozdravljeni. 

 

Dne 7.4.2010 smo na vaš oddelek naslovili vprašanje glede morebitne gradnje leskovške obvoznice 

z oznako Ip87/8-LN. 

http://www.zelenikrog.org/zelenikrog/index.asp?Page=AktualneZadeve 

 

V odgovoru, ki smo ga iz Občine prijeli 14.4.2010 (podpisana Petra Rep Bunetič) je bilo zapisano, 

da se v zvezi z leskovško obvoznico kratkoročno ne izvaja nobena aktivnost. Navajam odstavek: 

 
Kar zadeva cesto IP87/8-LN je res ni bilo  mogoče zaslediti med načrtovanimi projekti, ker je tam,  

vsaj v bližnji prihodnosti ni. Res je, da je cesta planirana že s prostorskim planom, sprejetim leta  

1986, v  času trenutne priprave OPN-ja, pa je bila s strani posameznikov podana pobuda po  

stanovanjski gradnji na tem območju predvidene obvoznice pod leskovško cerkvijo. Iz tega razloga  

so bile narejene idejne zasnove te ceste in potoka katera bo osnova za umeščanje vseh dejavnosti  

v ta prostor. A kot rečeno, v tej fazi in tudi v načrtu razvojnih programov za naslednja leta ni  

predvidena nobena dejavnost v zvezi s to cesto.   

 

Na spletni strani Občine sem zasledil nedavno objavljen dokument (S K L E P o začetku izdelave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Staro jedro Leskovec) 

ki omenja tudi gradnjo ceste, navajam: 

 
V času izdelave osnutka SDUN Staro jedro Leskovec je bila izdelana idejna zasnova za umestitev obvoznice 

Leskovec pri Krškem (izdelal GPI d.o.o. Novo mesto, december 2010), ki poteka tik ob območju (oz. se v 

manjšem delu celo prekriva) ureditvenega načrta in za katero je v planskih aktih predvidena izdelava novega 

izvedbenega načrta. Glede na navedeno se pristopa k izdelavi občinskega podobnega prostorskega načrta 

(OPPN) Staro jedro Leskovec ki bo, poleg vsebin območja ureditvenega načrta, na severnem delu ob potoku 

zajemal tudi del obvozne ceste. 

  
Ker je SDUN Staro jedro Leskovec objavljen 24.5.2010, do konca leta 2010 pa je bila tudi že narejena  

idejna zasnova za umestitev obvoznice, prosim za pojasnilo, ali je odgovor Občine z dne 14.4.2010 (ki pravi, 

da  za naslednja leta ni predvidena nobena dejavnost v zvezi s to cesto)  netočen. 

 

Prosim za hiter odgovor. 

 

Hvala in lep pozdrav, 

 

Aleš Suša                                                                                                                           Krško, 4.2.2011 


