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Pobuda za izgradnjo mosta za pešce 
 
 
Člani društva Zeleni krog Krško se zavzemamo za načrtovanje in izgradnjo mosta za pešce čez reko 
Savo. 
Že v preteklosti je bilo Krško razdeljeno na dva, danes pa je razdeljeno na tri dele. Arhitektom 
urbanističnega razvoja ni uspelo mesta povezati v celoto, kar se dandanes pozna na slabši kakovosti 
mestnega življenja. Staro mesto na desnem bregu propada, v njem ni več življenja v pravem 
pomenu mestnega utripa. Prometna infrastruktura je podrejena  vladavini avtomobila, na pešce in 
kolesarje so snovalci krškega razvoja pozabili.  
Mesto mora prostorsko zadihati kot celota, zato za začetek nujno potrebujemo  povezavo med 
desnim in levim bregom. Ta most naj bo rezerviran za pešce in kolesarje. Speljan naj bo tako, da bo 
povezal Videm in Krško po najkrajši poti, omogočil mestno promenado (Cesta 4.julija, most pri 
trgovini Chemo, na drugi strani se poveže z Dalmatinovo in naprej na CKŽ) in dnevne migracije 
zaposlenih in šolarjev. 
Mostovi povezujejo ljudi (še vedno in toliko bolj dandanes). Most je lahko za Krško tudi čudovita 
arhitekturna pridobitev. V zadnjih tridesetih letih mesto ni pridobilo nobenega novega objekta, ki bi 
pomenil presežek v arhitekturi mesta, ki bi mestnem življenju in prostorskem razvoju dal nov zalet. 
Tudi z okoljskega in zdravstvenega vidika je most za pešce nujno potreben, ker bo občanom 
omogočil promet brez uporabe motornih vozil, posledično pa bo ugodno vplival tudi na zdravje 
posameznika. Dandanes sprehodi, peš hoja v šolo in v službo, zaradi onesnaženja zraka z izpušnimi 
plini,  zaradi varnosti in tudi zaradi velike razdalje med centrom levega in desnega brega niso 
prijetni. 
V naslednjih letih bomo dobili dva nova mosta za motorni promet. Zakaj si  ne privoščimo vsaj 
enega za pešce, ki je v primerjavi z mostom za motorni promet cenovno nekajkrat cenejši. 
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