
Predlog v okviru Predlagam-Odločam MOK 2023-2024

Ureditev umirjene kolesarske steze ob Semedelski promenadi

Kolesarjev se ne bi smelo izobčevati ali blokirati, temveč jim ponuditi čimveč
možnosti in olajšati njihovo premikanje. To žal ne drži za semedelsko promenado,
kjer občina smatra kolesarje kot "sovražnike" in je kolesarje IZGNALA! Čeprav
obstaja dokaj enostavna rešitev, da se bodo vsi počutili varno in prijetno.

Rešitev, ki jo predlagam je:

- Kolesarsko stezo se postavi na "pas" med drevesi in kamnitim zidkom na semedelski promenadi.

- Zamenjati je treba kamnite tlakovce z asvaltom.

- Stezo se omeji na največ 15 km/h.

- Pri dostopih oz. prehodih za pešce iz mestnega parka se namesti protihitrostne grbine.

- Steza naj se začne po mostu pri ustju badaševice (pri Odbojki na mivki). Steza se konča pri

Hlavatyevem parku (začetek mestnih privezov) , kjer so kolesa sedaj že dovoljena.

- Na južni strani (pri igriščih za odbojko) naj se namesti fizične ovire za skuterje, mopede in motorje.

- Pri dostopih oz. prehodih za pešce iz mestnega parka se namesti protihitrostno grbino.

😥Trenutno stanje - južna/semedelska stran:



🥰 NOVO stanje po predlogu🚴- južna/semedelska stran:

NOVO stanje - Nameščene bodo tovrstne fizične ovire proti motorjem:



😥Trenutno stanje - severna/koprska stran:

🥰 NOVO stanje po predlogu🚴- severna/koprska stran:



Primerjava komplicirane kolesarske poti okoli parka😥ob piranski cesti ter
enostavne direktne poti ob semedelski promenadi 😍:

- - - - - - > Okoli parka 😥ob piranski cesti

- - > Ostri ovinki (vsaj 8 ovinkov!), vijuganje, vzpetina pri mostičku, steza o prometni

piranski cesti, dvojno prečkanje krožišča pri atlantidi/Solisu, ter še enega pri Kompasu.😤

- - - - - - > Direktno ob promenadi -   naravnost enostavno😍

(glej naslednjo stran za vizualizacijo na zemljevidu)

👇



Nekaj rešitev za fizične ovire za motorje:



Zaključek
Ta predlog je priložnost občini da pošlje jasen signal, da kolesarje sprejema in da spodbuja kolesarjenje kot
način prevoza ali sprostitve ali rekreacije. Posledično pa pripomore k zmanjšanju prometa, hrupa,
onesnaženja in potebe parkirnih mest.

Predlog bo tisočim ljudem skrajšal potovalni čas do pristaniške ulice (in nazaj do Semedele/Markovca) ter
naredil pot s kolesom prijetnejšo in lažjo.

Zadnja sprememba dne 11.7.2022.

Konec dokumenta.


