
ODGOVOR (1.9.2010) Občine Krško na Pobudo za prehod za pešce na križišču Resa: 

 
Pozdravljeni!  
 
Posredujem vam odgovor Romane Pečnik, odgovorno na področju vzdrževanja cest 
na Občini Krško:  
 
Prehodi za pešce v Resi so narejeni v skladu s projektno dokumentacijo, le ta pa je 
bila narejena v skladu s projektnimi pogoji DRSC-ja.(namreč gre za državno cesto).  
Glede na to, da bi bilo res smiselno narediti prehod za pešce, pri trgovini pa tega ni 
mogoče, ker ni obojestranskega pločnika,  
bomo poslali vlogo na DRSC, da nam odobrijo prehod bolj proti šoli, tam kjer so 

obojestranski pločniki.  
 
Z lepimi pozdravi!  
 
 
Katja Bogovič 
 
 
Odnosi z javnostmi/Public Relations 
Kabinet župana/Mayor office 
Občina Krško 
CKŽ 14, Krško 
tel: +386 (0)7 49 81 356 
fax:+386 (0)7 49 22 221 
www.krsko.si 
 
 

ODZIV (2.9.2010) društva Zeleni krog  
 
Pozdravljeni, 
Hvala za odgovor. 
Mislim, da je potrebno prehod postaviti tam, kjer ljudje prečkajo cesto že 30 let, na 
logičnem, najbolj uporabnem mestu. Nikakor ne 30 metrov stran, ker ga potem ne 
bodo uporabljali. Nasploh glede urejanja peščevih in kolesarskih poti, je potrebno 
upoštevati, da ti iščejo najkrajše poti, zato se jim je potrebno prilagoditi. To je 
pomembnejše od nekih birokratskih pogojev DRSCja in za to se moramo ljudje, mi in 
vi, ki tu živimo, boriti. Potrebno je samo opazovati gibanje pešcev in kolesarjev, pa se 
bodo našle optimalne (tudi najbolj varne) rešitve. To je najbolj pomembno. Lahko 
rečemo, da so predpisi (v tem primeru pogoji DRSC) "strokovni", dostikrat pa niso 
življenjski. Spomnimo se samo nedavne rekonstrukcije pločnika in ceste v Stari vasi, 
ki je narejena po vseh predpisih, z vidika varnosti in uporabnosti pa je zelo vprašljivo.  
Vem, da je za postavitev prehoda potreben obojestranski pločnik (čeprav sem videl 
tudi drugačne rešitve). Za ta primer in tudi za primer prehoda pred glasbeno šolo (za 
katerega je pred leti pobudo dala KS Krško) imamo v društvu Zeleni krog praktično in 
poceni rešitev, ki vam jo bomo z veseljem predstavili. Predlagamo, da se v kratkem 
(še preden pošljete novo vlogo na DRSC) dobimo na terenu, kjer bomo v živo 
predebatirali situacijo. 
Lepo pozdravljeni, 



Aleš Suša 
031733818 
http://www.eposavje.com/on/6960-prehod-za-pesce-zdolska-cesta-resa-krsko 


