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občina krško 

občinska uprava 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 

Slovenija 
( 07-49-81-280; fax: 07-49-81-276 

e-mail: damijana.dusak@krsko.si 
 

 
Šifra: 351-3/2008 O607 
Datum: 18.9.2008 
 
 
 

VABILO NA POSVET 
 
 
 
Občina Krško v sodelovanju z družbo Savaprojekt d.d. vabi na posvet o 
Kolesarskih povezavah v občini Krško in samem mestu Krško, v sredo dne 
24.9.2008 s pričetkom ob 12. uri. 
 
Program posveta: 

Prvi del 
od 12.00-12.30  predstavitev osnutka Študije kolesarskih povezav v 

Sejni sobi A, Občine Krško 
od 12.30–13.00   razprava 
 
Drugi del 
ob 13.10 odhod na skupen kolesarski potep za vse, ki ste 

pripravljeni prekolesariti »turo« dolgo 30 km,  Med potjo si bomo 
lahko ogledali slabe in dobre    strani sedanjega kolesarskega 
prometa v Krškem. Na sredini poti bomo imeli postanek, kjer bomo 
poskrbeli tudi za to, da ne bomo nazaj kolesarili lačni in žejni, 
postanek bomo izkoristili tudi za uradno/neuradno razpravo v zvezi 
s predvidenimi kolesarskimi povezavami občine Krško . 

 
Priporočamo, da se oblečete in obujete športno-kolesarsko ter da s seboj pripeljete 
kolo. 
 
Savaprojekt d.d. po naročilu Občine Krško izdeluje Študijo Kolesarskih povezav v občini 
Krško in samem mestu Krško. 
Namen študije je celovito raziskati vplivne elemente kolesarskega prometa in s tem 
prispevati k razvoju mreže kolesarskih povezav v naši Občini. Študija bo obvezna strokovna 
podlaga za vsa nadaljnja urejanja v prostoru. 
 
Vzpostaviti je potrebno učinkovit in varen kolesarski promet, ki se bo odvijal hitro, varno in 
racionalno. Sedanja ureditev kolesarskega prometa tega ne omogoča, zato se novih rešitev in 
ukrepov zelo veselimo. 
 
Kolesarske povezave bodo namenjene uporabnikom iz širše populacije. Zato si želimo 
SLIŠATI TUDI VAŠE MNENJE, ŽELJE, PRIPOMBE, POBUDE in s tem mnenje vaše 
ustanove, društva in posameznikov. 
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Osnutek študije, ki bo na posvetu predstavljen, je zgolj osnovna predstavitev kolesarskega 
prometa, predvidenih tras kolesarskih poti, stez, pasov. 
Podrobneje bo kolesarsko omrežje obdelano v nadaljevanju izdelave študije, kjer bomo v 
okviru danih možnosti vključili tudi vaša MNENJA, ŽELJE, PRIPOMBE in POBUDE, ki jih 
boste izrazili na posvetu oz. v nekem doglednem roku po posvetu. 
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 
 
 
 
… 
 
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslovu: OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, Tel: 07 49 81 280, e-pošta: 
Damijana.Dusak@krsko.si Kontaktna oseba: Damijana Dušak 
 
 


