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KOMISIJA VARNO KOLESARIM 
 

 
Program  Komisije varno kolesarim (KVK) za obdobje 2019 – 2023 
 
 
1.1 Promocija 
 
1.1.1. promocija novo uvedenih kolesarskih površin 
V letu 2019 je za kolesarsko infrastrukturo namenjen znatni del sredstev. Za njeno izvajanje na terenu je potrebna 
bistveno večja promocija kot smo jo izvajali do sedaj. Primer je nerazumevanje uvedbe 'pomožnega kolesarskega 
pasu' na Zasavski cesti kjer so bile najprej hude kritike občanov in šele kasneje razlaga kaj tak ukrep pomeni.  
Pred vsakim začetkom gradnje, označevanja, spremembe prometnih oznak ipd. je predhodno potrebna usklajena 
promocija občinske uprave in  KVK; 
 
1.1.2 promocija in administriranje nove spletne strani KRkolesarim.si 
Za potrebe izvajanja projekta celostnih trajnostnih naložb je v pripravi nova spletna stran namenjena kolesarjenju. 
Obstoječa spletna stran KRsKOLESOM bo namenjena izključno sistemu izposoje koles. 
Vse ostale vsebine se bodo prenesle na novo vzpostavljeno spletno stran, ki bo zato potrebna intenzivne 
promocije saj je obstoječa precej uveljavljena. Ob vzpostavitvi spletne strani je potrebno določiti administratorja, 
ki bo bedel nad vnosom črnih točk, objavljal novice, dogodke, FB stran..  
Pripravijo se izhodišča in se pridobi izvajalca, ki bo tekoče izvajal administriranje spletne strani. Izhodišča 
pripravijo člani KVK v sodelovanju s kabinetom župana. 
 
1.1.3 promocija trajnostne mobilnosti 
Na prireditvah v Kranju v organizaciji raznih društev npr. S Krančkom v mestu, Četrtki ob vodnjaku VN Kranja, 
Rekreatur, Kolesarski dan, Pozdrav poletju itd. je v največji meri treba izvajati promocijo sistemov KRsKOLESOM, 
AvntGO, Kranvaja, načrtovanja, način uporabe, promocijo javnih prevozov s ciljem uresničevanja zavez v Celostni 
prometni strategiji in Trajnostni urbani strategiji. 
 
V okviru občinske uprave je potrebno delovno mesto 'koordinator trajnostne mobilnosti' oz. oddelek za trajnostno 
mobilnost katerega namen bi bil koordinacija in promocija ukrepov, ki jih MOK na tem področju načrtuje ali izvaja. 
To področje v veliki meri pokrivamo z aktivnostmi SPV in KVK a smo zaradi našega prostovoljnega statusa včasih 
neučinkoviti oz. prepuščeni lastni zagnanosti. 
 
1.1.4 Evropski teden mobilnosti 
MO Kranj se je tudi letos prijavila na izvajanje aktivnosti ETM. Letošnja tema je 'Gremo peš' (več:  
https://tedenmobilnosti.si/2019/). KVK je zadolžena za izvedbo programa, ki ga bomo z upoštevanjem letošnjih 
usmeritev pripravili do konca maja 2019. 
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1.2 Izobraževanje 
 
1.2.1. S kolesom v pomlad 
Nadaljevanje akcij, ki jih smo jih KVK in SPV Kranj in v sodelovanju s KK Kranj izvajali v preteklih letih. Cilj akcij je 
priprava kolesarjev na novo sezono. Izobraževanje obsega teoretični del (seznanitev s prometnimi predpisi, 
nevarnostmi pri kolesarjenju, osnove prve pomoči) in praktični del kjer strokovnjaki KK Kranj svetujejo pravo 
nastavitev kolesa, način kolesarjenja v skupini, v klanec in druge potrebne spretnosti.  
 
1.2.2 Šola varnega kolesarjenja 
Nadaljevanje projekta priprave in izobraževanja osnovnošolcev na kolesarski izpit. Projekt izvajamo skupaj KVK, 
SPV Kranj, PP Kranj in KK Kranj. Istočasno preverjamo in izbiramo varne šolske poti in jih promoviramo. 
 
1.2.3 Kolesarska kultura in bonton 
Z večkratnimi akcijami 'Kolesarska patrulja' je treba kolesarje, ki vozijo v nasprotju s CPP najprej opozarjati (npr. 1 
mesec ob začetku kolesarske sezone) potem pa dosledno s policijskimi ali redarski kontrolami kaznovati.  
Kolesarji, ki CPP ne upoštevajo namreč delajo velikansko škodo kolesarstvu in ustvarjajo nepotrebni konflikt med 
njimi, pešci in vozniki vozil. 
 
1.2.4 PešBUS in BiciVLAK 
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem 
urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni 
potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz (vir: http://www.aktivnovsolo.si/) 
Pilotno smo ga izvedli v okviru ETM 2018 in je na obeh testnih šolah požel odobravanje. Projekt smo mentorjem 
projektne vzgoje predstavili  14. januarja 2019 na rednem sestanku v okviru SPV Kranj s ciljem, da PešBUS izvedejo 
vse O.š. v MO Kranj. 
 
Na istem sestanku smo predstavili še projekt BiciVLAK in bi ga pilotno izvedli v okviru ETM 2019 z eno izmed 
osnovnih šol. Pri izvedbi bi sodelovali člani KVK, SPV Kranj in KK Kranj. 
 
Kaj je BiciVLAK? 
Bicivlak je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku kolesarijo v šolo. Z 
Bicivlakom se tako v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita. 
Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti 
za jutranji prevoz. 
 
1.2.5 Izobraževanje članov KVK 
V okviru razpoložljivih možnosti in časa je članom KVK potrebno omogočiti udeležbo na seminarjih, delavnicah, 
konferencah, ki jih v SLO in izven njenih meja organizirajo razne organizacije in kjer je udeležba brezplačna a zelo 
koristna. Tako s strani mreženja kot s strani spoznavanja novih spoznanj in izkušenj s področja trajnostne 
mobilnosti.  
 
1.2.6 Organizacija CIVINET Foruma SLO-HR-JV Evropa. 
MO Kranj je član CIVITAS Civinet mreže, ki združuje mesta in organizacije s ciljem pomoči pri promociji in 
uveljavljanju ukrepov s področja trajnostne mobilnosti (https://civinet-slohr.eu/).   
Letno srečanje članic je CIVINET Forum in njegov letošnji gostitelj je Kranj. Forum bo 14.6.2019, udeleži pa se ga 
okoli 70 predstavnikov članic mreže. Prve priprave že tečejo, podrobnosti programa bodo znane konec aprila 
2019. 
 
1.2.7 Sodelovanje z zunanjimi deležniki s področja trajnostne mobilnosti 
Sodelovanje z organizacijami, društvi in zavodi, ki delajo ali podpirajo projekte povezane s trajnostno mobilnostjo 
in povezovanje z zainteresirano javnostjo (Osnovne in srednje šole, fakultete, univerza..) 
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1.2.8 Sodelovanje s turno-kolesarskim odsekom PZS 
Sodelovanje na področju varnosti gorskih kolesarskih povezav in ozaveščanje kolesarjev, da upoštevajo zakonske 
predpise in spoštujejo prednost pešcev na poteh, ki si jih delijo z njimi. 
 
 
1.3 Infrastruktura 
 
1.3.1 odprava črnih točk 
Z ustreznimi uradi MOK se v največji možni meri treba pristopiti k odpravljanju 'črnih točk', ki jih občani 
evidentirajo na spletni strani KRsKOLESOM (https://www.krskolesom.si/crne-tocke#p/1). Tako z varnostnega kot 
tudi s promocijskega vidika je ta aktivnost zelo pomembna. 
 
1.3.2 števec kolesarjev 
MO Kranj se je zavezala k 35% povečanju števila kolesarjev. Podatka na osnovi česa se bo ta % izračunal pa ni. Ne 
vemo namreč koliko je dnevnih kolesarjev v mestu ali na podeželju. Štetje kolesarjev je zato nujno.  
V okviru prvega sklopa obnove kolesarske infrastrukture bodo postavljeni 4 števci in sicer na Koroški in Žagarjevi 
cesti. 
Dodatno bi štetje lahko izvajali študenti ali dijaki na določenih točkah v mestu (Maistrov trg, Kokrški most) in 
določenem času (npr. 7 dni po 2 uri dopoldan, popoldan..) 
 
1.3.3. kolesarnice v Osnovnih šolah  
Ob pripravi projekta postavitve 8 kolesarnic (3 O.š.) se je pokazalo, da so le te v vseh preostalih šolah + Gimnaziji 
Kranj v katastrofalnem stanju in na noben način ne spodbujajo kolesarjenja  otrok v šolo. Prav tako je že velik 
problem odlaganje skirojev v času pouka. 
Ustreznim uradom se poda predlog idejne zasnove oz izdelave PZI kolesarnic v šolah, ki so iz sedanjega razpisa 
izpadle. Sredstva za postavitev se skuša dobiti iz proračuna, donacij, sponzorstev…ob primerni promociji je projekt 
izvedljiv. Koristi za trajnostno mobilnost pa velikanske. 
 
1.3.4 idejni projekti 
Pripravi se pregled območij, kjer še niso pripravljeni idejni ali izvedbeni projekti za kolesarske poti ali pasove in 
pristopi k njihovi izdelavi 'na zalogo'. Ko se npr. pokažejo v proračunu razpoložljiva sredstva je to najhitrejši način 
za izvedbo načrtovanih poti. 
 
 
 
Pripravil: 
 
 
 Andrej Zalokar        
 predsednik KVK 2014-2018       
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