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Zadeva: Problematika kolesarskih poti v občini Krško 

 
Ob zelo hitri in stalni rasti števila motornih vozil v zadnjem času posvečamo vedno večjo pozornost 
negativnim vplivom na okolje in varnosti v prometu. Kolo omogoča  za okolje najsprejemljivejšo in 
najprijaznejšo osnovno mobilnost. Kolesarje delimo na tiste, ki se vozijo iz potrebe (v šolo, službo, 
po opravkih in nakupih..), in na kolesarje, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene. 
Mreža kolesarskih poti je lahko učinkovita le, če imajo kolesarske površine sklenjen tok in se ne 
končajo slepo. Najprimernejše kolesarske poti so tiste, ki potekajo v prijaznem okolju, ločene od 
ostalega motoriziranega prometa. V ta namen lahko služijo opuščene železniške proge (zamujena ? 
priložnost za povezavo Senovega in Brestanice po opuščeni progi rudnika), kolovozi in gozdne poti, 
ki se ob interesu občine preuredijo v kolesarske poti. 
Stanje na področju kolesarskih poti na področju občine Krško je slabo. Kolesarji so izpostavljeni 
stalni nevarnosti vse številčnejšega motornega prometa in vdihavanju onesnaženega zraka. 
Predlagamo čim hitrejšo obravnavo problematike, prav tako je k idejnem snovanju potrebno 
povabiti vse zainteresirane ( kolesarska društva, osnovne in druge šole, turistične organizacije, 
javnost). 
 
Če utegnete, bi vas prosili za odgovor naslednja vprašanja. 
 
Vprašanja o kolesarskih stezah: 
1. Kakšno je trenutno stanje na področju kolesarskih stez v občini Krško? 
    Koliko kilometrov kolesarskih stez imamo? 
    Koliko kilometrov kolesarskih poti imamo? 
2. Katere smeri za izgradnjo kolesarskih poti ali stez se planirajo prednostno? 
3. Ali se dolgoročno planirajo tudi medmestne kolesarske poti v občini Krško? 
4. Ali se planira gradnja kolesarskih pasov ob rekonstruiranju obstoječih cest? 
5. Ali je možno na trasi bivše rudniške železnice, s kolesarsko potjo povezati Senovo in Brestanico? 
6. Zakaj se ob zadnjih rekonstrukcijah ali novogradnjah cestne infrastrukture (most Krško, most 
Brestanica, Kolodvorska ulica) v občini ni uredilo kolesarskih poti? 
 
 
Hvala in lep pozdrav.                                                               Aleš Suša 
 
Krško, 14.11.07 
 

 


