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ZELENI KROG KRŠKO 
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8270 KRŠKO 
 
 
ZADEVA: Odgovor na vprašanje glede leskovške obvoznice, dne 04.02.2011  
 
Pozdravljeni, 
 
na Občino Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja smo 04.02.2011 prejeli vaš dopis, v 
katerem ste zastavili vprašanje glede leskovške obvoznice. Po pregledu le tega Vas obveščamo, da 
podani odgovor Občine z dne 14.4.2010 ni bil netočen, ampak je bil le delen v smislu, da se je 
opredelil le na načrt razvojnih programov (ki se dela na več let naprej in v katerem se določijo 
investicije ter finančna sredstva za realizacijo le teh), ne pa tudi na prostorsko načrtovanje (tako 
plansko, strateško kot izvedbeno), ki je predhodna faza načrtovanih investicij ter podlaga za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Obrazložitev: 
 
na širšem območju Leskovca pri Krškem je v izdelavi več prostorskih načrtov: v letu 2009 se je 
pristopilo k izdelavi občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje celotne občine Krško, ki bo 
vseboval tako strateški kot izvedbeni del; v oktobru 2010 je bil izdelan osnutek OPN (plansko 
načrtovana obvoznica je bila povzeta v osnutek OPN, kot rezervacija prostora, za katero pa bo v 
nadaljevanju potrebno izdelati izvedbeni načrt) ter v novembru posredovan vsem nosilcem urejanja 
prostora, da podajo smernice za nadaljnje načrtovanje; po prejemu le teh se bo izdelal dopolnjen 
osnutek OPN ter okoljsko poročilo, ki bosta tudi javno razgrnjena. Občina Krško je do 20. novembra 
2009 prejela več kot 1000 pobud občanov, ki se nanašajo predvsem na spremembo namenske 
rabe zemljišč (iz kmetijskega v stavbno). Iz odgovora Občine, ki ste ga prejeli 14. 4. 2010 je 
razvidno, da so bile idejne zasnove za umestitev obvoznice narejene iz razloga prejetih pobud na 
območju, plansko že načrtovane obvoznice ter da v načrtu razvojnih programov (ki se dela na več 
let naprej in v katerem se določijo investicije ter finančna sredstva za realizacijo) za naslednja ni 
predvidena nobena dejavnost v zvezi s to cesto – ni predvidena kot investicija. 
 
V letu 2010 se je pristopilo tudi k izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (SDUN) za 
Staro jedro Leskovec (župan sprejel sklep o začetku 24.05.2010); le ta predstavlja prostorski 
izvedbeni načrt, ki je podlaga za nadaljnje projektiranje ter gradnjo. V času izdelave prve faze 
dokumenta – osnutka SDUN, je bila izdelana idejna zasnova za umestitev obvoznice, zato je bila 
sprejeta odločitev, da se v delu, ki meji na UN oz. se v delu celo prekriva, povzame v območje 
urejanja, za kar pa se izdela nov dokument – občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) staro jedro 
Leskovec (župan sprejel sklep o začetku 19.01.2011). Tudi osnutek OPPN se bo posredoval v 
smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora (določeni so v sklepu o začetku izdelave), ter na 
podlagi le teh izdelal dopolnjen osnutek OPPN (v kolikor bo potrebno tudi okoljsko poročilo), ki bo 
javno razgrnjen. Prav tako je v izdelavi od leta 2009 občinski podrobni prostorski načrt stanovanjska 
gradnja Gmajna 3 (župan sprejel sklep o začetku 23.11.2009), na območju stavbnega zemljišča v 
bližini Lok, kjer je predvidena gradnja individualnih hiš. 
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Glede na navedeno podani odgovor ni bil netočen; bil je le delen, ker se je nanašal le na investicijo 
(gradnjo), ki v naslednjih letih ni predvidena, ne pa tudi na prostorsko načrtovanje (tako OPN kot 
OPPN), ki predstavlja predhodno fazo načrtovanja (in usklajevanja) aktov in ki so v nadaljevanju 
podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev dovoljenj ter gradnjo. 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo. 
Lep pozdrav! 
 
 

Pripravila: 
Stanislava Vodeb, 
višja svetovalka za urejanje prostora 
 
 
 

        Simona Lubšina, 
       vodja oddelka za urejanje  

prostora in varstvo okolja 
 

 

 

 
Vročiti: 
- 1 x naslovu  
- 1 x zbirka dokumentarnega gradiva 
 
 


