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ZADEVA: Predlog za postavitev prehoda za pešce na Zdolski cesti, pri trgovini Resa 

 
 
Pozdravljeni, 
 
Danes je prvi šolski dan. Vsako leto na ta dan govorimo o varnosti šolarjev na poti v šolo, policija in 
prostovoljci izvajajo preventivne akcije in opozarjajo na skrb za varnost vseh udeležencev v prometu, še 
posebej tistih najranljivejših. Pešcev in kolesarjev. 
 
Prav gotovo so te akcije potrebne in so pripomogle k manjšemu številu prometnih nesreč v našem okolju. Zato 
se je potrebno zahvaliti vsem, ki v teh dneh skrbijo za varnost otrok na poti v šolo. 
 
Povečanje varnosti pa na cestah omogoča predvsem primerna cestna infrastruktura. Pločniki, kolesarske 
steze, varna avtobusna postajališča, prehodi za pešce, ustrezna prometna signalizacija in tudi talne ovire, ki 
zmanjšujejo hitrost. Za vse našteto se v Zelenem krogu zavzemamo od ustanovitve društva pred tremi leti. 
 
Na današnji prvi šolski dan želimo komentirati konkretno prometno situacijo na Zdolski cesti, na križišču pri 
trgovini na Resi: 
  
Pred kratkim je Sremiška cesta pridobila nov pločnik v dolžini od ribnika do Majcnove ulice. S pločnikom so bili 
zagotovljeni pogoji za postavitev dveh prehodov za pešce, enega pri ribniku in drugega na križišču s Sremiško 
cesto. Vsekakor pomembna pridobitev za varnost otrok na poti v šolo. 
Žal nam je sicer, da pri rekonstrukciji ceste niso bile izvedene kolesarske poti, saj je to ena izmed glavnih 
šolskih poti. Načrtovalci pravijo, da za kolesarske steze na Zdolski cesti ni dovolj prostora. V društvu Zeleni 
krog trdimo, da bi se kolesarske steze, če bi bila volja, dalo umestiti tudi na Zdolsko cesto. V svetu in tudi po 
Sloveniji smo videli že veliko praktičnih rešitev, ki rešijo problem souporabe ceste za pešce, kolesarje in 
motorni promet. 
Ko bomo enkrat v prihodnosti dosegli širše soglasje prebivalcev, da potrebujemo kolesarske steze, potem 
bomo rešitve za umestitev kolesarskih stez našli za vsako cesto. Zgledujmo se po Skandinaviji, kjer so to 
družbeno soglasje dosegli že pred tremi desetletji. Na Danskem NI ceste brez kolesarske steze, pri nas pa 
takšno cesto težko najdemo. 
Kakorkoli že, priložnost za kolesarsko stezo je na Zdolski cesti za nekaj časa zamujena.  
 



Želimo pa opozoriti na drugo pomanjkljivost, ki se jo da hitro odpraviti. Na križišču pri trgovini na Resi manjka 
prehod za pešce na mestu, za katerega smo bili prepričani, da bo po izgradnji pločnikov vrisan. Na tem mestu 
je veliko prehodov pešcev, v trgovino, na avtobusno postajališče in na poti v šolo. 
Pogoji za postavitev prehoda so skoraj zagotovljeni. V kolikor na Občini Krško mislite, da se tega prehoda ne 
da umestiti, imamo v društvu Zeleni krog konkretne predloge, ki vas bodo morda prepričali v nasprotno. 
Fotografije omenjenega mesta si lahko ogledate spodaj. 
 
Lepo pozdravljeni, 
Zeleni krog Krško 
Aleš Suša                                                                                                                            Krško, 1.9. 2010 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 
 

 
 

 
 
                                


