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Spet gremo na Krko, ki smo jo obiskali že dvakrat v preteklih letih. Dodobra smo spoznali oba 
bregova in neposredno zaledje od izvira reke do Straže pri Novem Mestu. Krka je tipična 
kraška reka s širokim zaledjem podzemnih pritokov in edina slovenska reka, v kateri se izloča 
lehnjak. V zgornjem toku je kar 90 lehnjakovih pregrad, ki so najslikovitejše ravno pri 
Žužemberku in na Dvoru. Letos bomo nadaljevali z raziskovanjem njenega porečja na obeh 
bregovih od Straže do Gorenje Gomile. Za prihodnje leto nam bo ostal še en krog do Brežic, 
kjer se Krka izliva v Savo. Gibali se bomo po rahlo valoviti in slikoviti dolenjski pokrajini, kjer 
reka iz hribovitega področja preide v obsežne ravnice, prava paša za oči in sprostitev za dušo. 
Teren je le rahlo razgiban, tistih dolgih in strmih vzponov pa tokrat ne bo, s kakšno krajšo 
rampo bomo opravili mimogrede. Uporabili bomo v glavnem poljske poti in lokalne asfaltne 
ceste z malo prometa, na širšem območju Novega Mesta pa so v zadnjih letih zgradili obsežno 
mrežo kolesarskih poti, ki bodo tudi nam prišle zelo prav. Časa bo dovolj za umirjeno vožnjo in 
opazovanje narave in ostale zanimivosti ob poti.  
Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 5. julija ob 6.30 uri. Z 
vozili se bomo po avtocesti mimo Ljubljane odpeljali do slikovitega gradu Otočec na Krki, kjer 
bo start našega kolesarskega potepanja. Za ogrevanje se bomo po kolesarski poti tik ob reki 
ali v njeni neposredni bližini zapeljali nazaj proti toku v smeri Novega Mesta. Mimo 
tovarniškega kompleksa tovarne zdravil Krka se bomo zapeljali v staro mesto jedro, nato pa po 
kolesarski poti nadaljevali z vožnjo skozi Groblje in Češčo vas ob opuščeni železniški progi do 
Straže. Zapeljali bomo na most čez reko, tako kot smo to naredili lani, le da tokrat v nasprotni 
smeri. Sledila bo vožnja po desnem bregu skozi Vavto in Češčo vas najprej po glavni cesti, 
nato pa po kolesarski poti ob njej nazaj do Novega Mesta. Nato pa spet na poljske poti ob reki 
v Dolenjo vas in skozi gozd do gradu Otočec in golf igrišča v njegovi bližini. Ker časa za 
igranje ne bo, bomo pot kar nadaljevali skozi Kronovsko hosto v Prapreče in naprej do ceste, 
ki vodi v Šentjernej. Tu bomo že na pravi panonski ravnici, tako da tudi morebitna rahla 
utrujenost po prevoženi poti ne bo za nadaljevanje noben problem. V Gorenji Gomili bomo čez 
most spet prešli  na levi breg reke kjer nas bo spet pričakal asfalt nekdanje glavne ceste, ki 
poteka ob trenutni avtocesti. Dosegli bomo Družinsko vas in Dolenje Kronovo, kjer bomo spet 
uporabili kolesarsko pot, ki nas bo neposredno ob reki pripeljala na izhodišče našega izleta na 
Otočec, kjer bomo krožno vožnjo zaključili. Čakal nas bo le še povratek z vozili po avtocesti 
nazaj v Koper.  
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe 
ali nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 45 km. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico 
Izlet ni zahteven, poteka po asfaltu, makadamu in gozdnih cestah. 
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819). 
 
 V Kopru, 30.06.2020                                                               Kolesarski odsek OPD 
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