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Spoštovani, 

 

Občina Krško kot načrtovalka prostora v svojih načrtih zajema tudi nadgradnjo rekreacijskih 

površin, med njimi kolesarskih poti. Trenutno so slednje zgrajene predvsem v obstoječih krožiščih, 

del njih pa tudi na drugih območjih (od rondoja na Vidmu proti lekarni ter v smeri proti Brestanici 

do poslovalnice Labod).  

 

Prednostno se načrtujejo povezave ob regionalnih cestah oz. državni cestni mreži v skladu z 

državno cestno mrežo in v skladu s projektno dokumentacijo ob rekonstrukciji cest in izgradnji 

pločnikov, kjer razmere to dopuščajo (lastništvo, že izvedeni gradbeni posegi, konfiguracija 

terena…)   

 

Vzporedno z izgradnjo bodoče Hidroelektrarne Krško bo potekal tudi sklop ureditev obvodnega 

prostora za rekreacijske površine, kamor sodijo pešpoti in kolesarske steze. Za območje, ki ga 

državni lokacijski načrt za izgradnjo HE Krško ne zajema, pa je naročen načrt kolesarskih stez, ki 

bo omogočil njihovo smotrno uvrstitev. Naročena študija kolesarskih stez bo pokazala možnosti za 

njihovo čimbolj smotrno umestitev v prostor. Usklajena bo z državno kolesarsko mrežo in z 

medmestno kolesarsko povezavo. Prva takšna bo povezava Krško – Brežice ob bodoči medmestni 

povezavi, za katero se že izdeluje državni lokacijski načrt.  

 

Vaše vprašanje se nanaša tudi na možnost kolesarske povezave Senovega z Brestanico. Veljavni 

prostorski plan občine Krško predvideva, da je koridor trase nekdanje ozkotirne železnice namenjen 

mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor…), kjer še niso bili 

izvedeni drugi gradbeni posegi. Tam kjer so določene pozidave že izvedene, pa se bodo poiskale 

primerne povezave za preusmeritev trase. 

 

Kar zadeva vprašanje zakaj se ob zadnjih rekonstrukcijah in novogradnjah cestne infrastrukture kot 

je most Krško, most Brestanica, Kolodvorska ulica v  občini ni uredilo kolesarskih poti 

pojasnjujemo, da gre v omenjenih primerih za državne investicije, zato je tudi odločitev o 

navedenih zadevah v njihovi pristojnosti. 

 

 

S spoštovanjem, 

Občina Krško 


