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1.

Uvod

Mobilnostni načrt za šolski okoliš OŠ Poljane temelji na ukrepih, ki odgovarjajo na potrebe šolskega okoliša in
sledijo cilju (1) spreminjanja in optimizacije potovalnih navad zaposlenih, učencev in staršev; (2) izboljšanja (varne)
dostopnosti lokacije in (3) promocije trajnostne mobilnosti. Spremembe in optimizacije mobilnostnih navad
prinašajo veliko prednosti: več gibanja in posledično boljšega zdravstvenega stanja otrok in zaposlenih zaradi
aktivnega prihoda na delovno mesto oz. v šolo. Izboljšanje varne dostopnosti šole omogoči otrokom hitrejšo
samostojnost, saj lažje sami pridejo v šolo, hkrati pa tako celoten kraj postaja prijetnejši za pešačenje oziroma
kolesarjenje. Promocija trajnostne mobilnosti na eni strani doprinese k prijetnosti kraja za bivanje, saj se zaradi
manjšega deleža avtomobilskega prometa prostor lahko namenja drugim, bolj prijetnim dejavnostim (odvečne
površine za mirujoč promet lahko npr. nadomestimo z drugimi vsebinami). Na drugi strani pa promocija trajnostne
mobilnosti vpliva tudi na zmanjšanje onesnaženosti zraka in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Približno 32 %
toplogrednih plinov je posledica cestnega prometa (ARSO, 2017). S spremembo potovalnih navad lahko ta delež
pomembno zmanjšamo.
Mobilnostni načrt je strategija upravljanja mobilnosti, ki jo sestavlja sklop ukrepov za promocijo trajnostnih
prevoznih sredstev (JPP, kolo, hoja) in zmanjševanje rabe osnovnega avtomobila. Primeren je predvsem za večje
generatorje prometa, za določen objekt, kompleks ali del mesta (Plevnik, 2017). Ustrezna enota naslavljanja
mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami pa so šolski okoliši, ki pokrivajo celotno ozemlje občine, zato se prek
njihovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti dejansko celovito preureja prometna ureditev tako v mestih kot v
manjših naseljih. Po Zakonu o osnovni šoli je šolski okoliš območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v
osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Šolski okoliš se določi za vsako samostojno oziroma matično osnovno
šolo. Šolski okoliši v mestnih območjih so razmeroma majhni, razdalja do šole pa je za vse otroke kratka. To veliki
večini otrok omogoča, da v šolo pridejo peš, za ostale je pogosto poskrbljeno z mestnim javnim prometom, starejši
šolarji pa se lahko v šolo pripeljejo tudi s kolesom.
Mobilnostni načrt je sestavljen iz mehkih ukrepov, kot so obveščanje, izobraževanje in organizacija prihodov v šolo,
ter infrastrukturnih projektov, ki predpostavljajo večji poseg v prostor. Mehki ukrepi praviloma niso finančno
zahtevni, a imajo ugodno razmerje med koristmi in stroški. Poudarek načrta je na ukrepih, s katerimi spodbujamo
zaposlene na šoli in učence, ki so izrazili pripravljenost za spremembe potovalnih navad in imajo možnost za
dejanske spremembe. Pomembno prispeva tudi k izboljšanju razmer za tiste zaposlene in šolajoče, ki v šolo
prihajajo peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom. Če na primer velik delež otrok v šolo prihaja z
avtomobilom, vendar živijo do 5 km od OŠ, se načrt usmeri v ukrepe za spodbujanje hoje in kolesarjenja. Če se
velik delež zaposlenih vozi iz oddaljenih krajev, se načrt usmeri v ukrepe zmanjševanja potovalnih potreb, uporabo
javnega prevoza in ukrepe za odgovorno rabo osebnega avtomobila.
Osnovna šola Poljane je bila v projektu Trajnostna mobilnost v šoli izbrana na podlagi primerljivosti šolskega
okoliša z drugimi urbanimi šolskimi okoliši v Sloveniji. Ukrepi mobilnostnega načrta so prilagojeni značilnostim
tovrstnega šolskega okoliša: splošni dostopnosti, obstoječim potovalnim navadam zaposlenih in šolajočih,
problematiki varnih poti v šolo in velikosti šolskega okoliša. Tako bodo ukrepi, do neke mere, uporabni tudi za
ostale šole s primerljivim šolskim okolišem.
Trajnostna mobilnost
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni
promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov ter porabo energije in prostora. Trajnostna
mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva (Ministrstvo
za infrastrukturo, 2013).
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2.

Proces izdelave mobilnostnega načrta OŠ Poljane

Pridobivanje vhodnih informacij in podatkov
Za izdelavo mobilnostnega načrta smo pridobili grafične in tekstualne informacije za območje šolskega okoliša OŠ
Poljane, ki so služile kot delovno gradivo in kot smernice za nadaljnje pridobivanje podatkov in oblikovanje
ukrepov.
Izvedli smo poglobljene intervjuje s predstavniki Mestne občine Ljubljana, in sicer s predstavnikoma Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet ter z lokalnim koordinatorjem za Evropski teden mobilnosti. Prav tako smo
izvedli dva poglobljena intervjuja s predstavnikoma OŠ Poljane, in sicer z ravnateljem in s koordinatorko
Evropskega tedna mobilnosti na šoli. Opravili smo tudi dva poglobljena intervjuja s predstavniki staršev učencev OŠ
Poljane. Zaradi boljšega razumevanja prometne problematike in izkazane pripravljenosti za sodelovanje smo
intervjuvali tudi dva predstavnika Waldorfske šole. Intervjuje smo obdelali in pripravili grafične povzetke v obliki
kartografskega prikaza zaznanih problematičnih točk (z vidika varnosti, nedostopnosti) ter potencialov in
priložnosti za rešitev mobilnostih vprašanj okoliša.
Pripravili smo delavnico za učence OŠ Poljane, kjer smo s pomočjo metode »sprehod z učenci« evidentirali
prometne izzive v neposredni bližini šole ter iskali rešitve za izboljšanje stanja. Skupaj smo se sprehodili po poti, ki
jo učenci radi uporabljajo.
Učence smo vprašali, kako prihajajo v šolo in kakšne so njihove želje – kako si želijo, da bi prihajali v šolo. Za
učitelje smo pripravili spletni vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke o prednostih in slabostih okoliša za
trajnostno mobilnost ter o možnostih, da bi prihajali v šolo z alternativnimi oblikami prevoza. Preverili smo tudi,
kakšno je njihovo mnenje o vplivu učencev pri vzpostavljanju mobilnostih navad.
Na točkah, ki smo jih določili s pomočjo informacij, pridobljenih v poglobljenih intervjujih, smo šteli promet, in sicer
v jutranji in popoldanski konci. Spremljali smo število pešcev, kolesarjev, osebnih avtomobilov ter tovornjakov.
Točke so bile izbrane glede na domneve sogovornikov o njihovi prometni obremenjenosti.

Štetje prometa 7:30-8:30

avto

kolo

pešec
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Štetje prometa 15:00–16:00

avto

kolo

pešec

Pripravili smo tudi delavnico za zaposlene na OŠ, starše in lokalno skupnost, kjer smo predstavili izsledke procesa
ter udeležence povprašali o njihovem pogledu na problematiko prihoda v šolo in potencialih rešitvah.
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3.

Analiza stanja šolskega okoliša OŠ Poljane

Šolski okoliš OŠ Poljane, Ljubljana se nahaja neposredno ob središču mesta. Po površini je razmeroma majhen. V
šolski okoliš spadajo naslednja območja: Adamič-Lundrovo nabrežje, Ambrožev trg, Barvarska steza, Brejčeva ul.,
Ciril Metodov trg, Dolničarjeva ul., Gestrinova ul., Glonarjeva ul., Hradeckega cesta, Hudovernikova ul., Kapiteljska
ul., Kapusova ul., Kopitarjeva ul., Krekov trg, Kristanova ul., Kumanovska ul., Lončarska steza, Mačkova ul.,
Medarska ul., Mesarska cesta, Na Stolbi, Pogačarjev trg, Poljanska cesta, Poljanski nasip, Pot na Golovec,
Potočnikova ul., Povšetova ul., Roška cesta, Streliška ul., Stritarjeva ul., Strmi pot, Strossmayerjeva ul.,
Študentovska ul., Ulica stare pravde, Ulica talcev, Vodnikov trg, Zarnikova ul., Zemljemerska ul., Zrinjskega cesta in
1
Živinozdravska ulica. V šolskem letu 2016/2017 je OŠ Poljane obiskovalo 365 učencev.

Posebnost območja je velika koncentracija izobraževalnih ustanov (OŠ Poljane, Gimnazija Poljane, Waldorfska šola
Ljubljana, Waldorfski vrtec, Vrtec pod gradom, oddelek Zemljemerska in oddelek Strossmayerjeva, Srednja
upravno administrativna šola Ljubljana, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Srednja zdravstvena šola
Ljubljana, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Zdravstvena fakulteta, Dijaški dom Ivana Cankarja, Dijaški dom
Poljane).

Dostopnost lokacije
Ob upoštevanju dejstva, da približno 90 % učencev živi znotraj šolskega okoliša, najbolj oddaljeni predeli pa so od
šole oddaljeni največ 1 km, bi lahko velika večina otrok v šolo prihajala peš ali s kolesom. Obenem pa bližina
mestnega središča in s tem številnih javnih ustanov ponuja priložnost, da se učenci zunanjih aktivnosti šole ob
vodstvu učiteljev udeležijo peš.

1

Vizija OŠ Poljane: http://www.ospoljane.si/images/stories/dokumenti/os_poljane_publikacija_2016_2017.pdf.
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Dostopnost OŠ Poljane z mestnim potniškim prevozom je dobra, saj je v širšem območju več postajališč mestnega
potniškega prevoza, kjer vozijo avtobusi prog št. 2, 5, 10, 11, 11B, 13, 20 in 20Z. Ti zagotavljajo dobro dostopnost iz
večine predelov Ljubljane, za dostop iz nekaterih smeri pa je potreben prestop v centru mesta. Razdalja do
postajališč je v okviru sprejemljivega, vendar bi glede na izredno koncentracijo izobraževalnih ustanov kazalo
razmisliti o novih postajališčih.

Potovalne navade
Na OŠ Poljane je bila med učenci izvedena anketa, ki je pokazala, da prihaja 58 % učencev v šolo peš, 10 % s
kolesom, 30 % z avtom in 2 % z avtobusom (upoštevani so prevladujoči način prevoza). Podatki so bili zbrani med
240 učenci, kar znaša 66 % učencev na OŠ Poljane. Če primerjamo rezultat z raziskavami, ki jih poznamo, je rezultat
iz vidika deleža prihodov v šolo peš dober, oziroma večji od običajne ravni, je pa res, da vzorec ne vsebuje nujno le
urbanih šol.

n=240
Ugotovljene potovalne navade zaposlenih temeljijo na anketi, ki je vključevala podatke o potovalnih navadah na
delo in med delom ter o možnostih in pripravljenosti za spremembe potovalnih navad. Na podlagi ankete, ki smo jo
opravili med učitelji OŠ Poljane, lahko sklepamo, da se 50 % učiteljev v službo vozi z avtom, 30 % s kolesom, 10 %
pa jih pride peš. Ker smo pridobili odgovore le od osmih učiteljev, opozarjamo, da iz vzorca ni možno razviti
sklepov, ki bi jih posplošili na celotno populacijo učiteljev, zato ta podatek jemljemo z določeno mero previdnosti.
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Varnostni izzivi
Iz analiz obstoječega stanja, intervjujev s predstavniki osnovne šole, staršev in občine ter rezultatov štetja prometa
lahko povzamemo, da so bili znotraj šolskega okoliša zaznani izzivi, ki tako starše in učence, kot tudi učitelje na šoli
odvračajo od pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnih prevoznih sredstev.

Streliška:
Pogovori z deležniki so kot največji varnostni izziv šolskega okoliša izpostavili Streliško ulico. Nepričakovano smo
med analizo ugotovili, da je Streliška ulica z vidika avtomobilskega prometa med konicami obremenjena podobno
kot Poljanska cesta, čeprav so pogoji za vožnjo z osebnim avtomobilom manj ugodni. Še posebej je obremenjeno
območje okoli križišča z Roško cesto, kjer osebni avtomobili predstavljajo dve tretjini vseh udeležencev prometu.
Pri tem je bilo izpostavljeno območje pred Waldorfsko šolo, kjer prihaja do stika motornega prometa s pešci in
kolesarji na pločniku pred šolo. Izpostavljene so bile zaparkirane površine za pešce ter ozek pločnik in odsotnost
kolesarskih stez. Situacijo še dodatno zaostrujejo turistični avtobusi, ki parkirajo na Streliški kljub prepovedi
dolgotrajnega parkiranja. Pomisleki staršev o varnosti Streliške ulice za nemotorizirane načine mobilnosti smo
ocenili kot vredne naše pozornosti, saj neposredno vplivajo na to, ali starši otrokom dovolijo kolesarjenje in
pešačenje po Streliški.
Roška:
Roška cesta, ki povezuje Karlovško in Poljansko cesto, je z odprtjem Fabianijevega mostu leta 2012 postala del
notranjega cestnega obroča Ljubljane. Ukrep je olajšal dostop osebnim avtomobilom pri čemer pa so pogoji za
pešce, kolesarje in javni promet mestoma še vedno neugodni - otroci zaradi neugodnega sistema prečkanja ceste iz
Mesarske ulice, po navodilih staršev, hodijo po napačni smeri, so pokazali intervjuji. Pot je trikrat daljša in pomeni
več prečkanj prometnih cest. V križišču z Zemljemersko pogrešajo obojestranski prehod za pešce, pločnik pa
ocenjujejo kot ozek. Križišče je bilo prepoznano kot eden izmed nevarnih odsekov, saj sta se na njem že zgodili dve
nesreči, v katerih sta bila udeležena pešec in kolesar.
Zemljemerska:
Največji izziv na Zemljemerski predstavlja jutranje odlaganje otrok pred OŠ Poljane in pred Vrtcem Pod gradom
(oddelek Zemljemerska). Ker pred ustanovama ni možnosti kratkotrajnega parkiranja, starši ustavljajo na ulici ali pa
se pripeljejo skoraj do šolskih vrat, pri čemer ogrožajo tiste otroke, ki do vrat pešačijo ali pa se pripeljejo s kolesom
ali skirojem. Učenci so Zemljemersko označili kot neprijetno za pešačenje, saj se jim zdi pločnik preozek, poleg tega
pa pogrešajo nekatere prehode za pešce. Ker na ulici ni kolesarske steze, se kolesarjenje nekaterim zdi nevarno.
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Ostalo:
Izmed ostalih cest in ulic, ki so tudi del šolskih poti, so naše analize izpostavile Poljansko cesto in pa nekatere
manjše ulice, kot sta Stritarjeva ulica in Zdravstvena pot. Pešce mestoma ovirajo nepopolno izvedeni prehodi za
pešce, na posameznih odsekih pa tudi razmeroma ozki in občasno zaparkirani pločniki. Kot oviro oziroma
nevarnost za pešačenje lahko izpostavimo tudi prehitro vožnjo avtomobilov, zlasti na območju prehodov za pešce,
in slabo pregledna križišča.

4.

Cilji mobilnostnega načrta

Cilji mobilnostnega načrta izhajajo iz zmožnosti samega šolskega okoliša, v katerem po podatkih vodstva OŠ
Poljane 90 % otrok živi v oddaljenosti največ 1 km od šole. Cilji so utemeljeni tudi na Celostni prometni strategiji
2
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju CPS MOL), saj gre za ključen strateški dokument mesta na področju
prometa. CPS MOL ohranja cilj Prometne politike Mestne občine Ljubljana iz leta 2012 glede zmanjšanja deleža
poti opravljenih z osebnim avtomobilom na 33 %. Trajnostna prevozna sredstva zavzemajo dvotretjinski delež, pri
čemer si je Ljubljana zastavila cilj do leta 2027 povečati predvsem delež potovanj, opravljenih s kolesom in z javnim
potniškim prometom.
Še posebej smo se naslonili na strateške cilje 1. Stebra - Več ljudi pešači CPS MOL. Izpostavljamo dva: prvi se glasi
Večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo, drugi pa Urejanje peš površin, tako da so dostopne in varne za vse
uporabnike. Pri slednjem dodajamo, da je najboljši znak varnosti peš površin prav to, da jih uporabljajo otroci. Če
so varne za otroke, s varne tudi za druge skupine uporabnikov. Tudi v CPS MOL so varne poti v šolo izpostavljene
kot pomemben ukrep za zagotavljanje dobrih pogojev za pešačenje (str. 23). Z optimizmom nas navdaja tudi trend
zadnjih desetih let (govorimo o obdobju med 2003 in 2013), saj se je v tem obdobju delež poti, opravljenih peš v
Ljubljani povečal iz 19 % na nekaj manj kot 35 %. Ne nazadnje pa CPS poudarja tudi premišljeno in prostorsko
smiselno umirjanje motornega prometa, to pa s ciljem zmanjševanja števila voženj z osebnim avtomobilom. Na
vsem navedenem smo utemeljevali tudi cilje in ukrepe tega mobilnostnega načrta.

Glavni cilj v izbiri načina potovanja CPS MOL. Vir: CPS MOL

Cilj za učence je postopno zmanjšati prihode učencev z motoriziranim vozilom na 20 % do leta 2023 in na 10 % do
leta 2027. Cilj predstavlja precejšen odmik od trenutnega stanja, vendar majhnost šolskega okoliša omogoča
aktiven prihod v šolo 90 % učencem.

2

https://cpsmol.projekti.si/Data/Sites/1/media/Prometna%20strategija.pdf
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Cilj za učitelje sovpada s ciljem CPS MOL, ki zamejuje število poti, opravljenih z osebnih avtomobilom, na eno
tretjino. Gre za dokaj ambiciozen vendar povsem realno postavljen cilj, glede na hkratna prizadevanja Mestne
občine Ljubljana, ki prav tako namerava zamejiti število poti opravljenih z osebnim avtomobilom na eno tretjino.
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5.

Priprava ukrepov

Mobilnostni načrt temelji na mehkih ukrepih, kot so obveščanje, izobraževanje in organizacija prihodov v šolo
znotraj obstoječih zmogljivosti infrastrukture. Mehki ukrepi praviloma niso finančno zahtevni, a imajo ugodno
razmerje med koristmi in stroški. Poudarek načrta je na ukrepih, ki bi imeli spodbuden vpliv na učence in
zaposlene, da bi se le-ti odločili za spremembo potovalnih navad. Mobilnostni načrt oziroma vanj zajeti ukrepi bi
izboljšali prijetnost in varnost kolesarjenja in pešačenja tudi med tistimi, ki se že odločajo za tak način prihoda v
šolo. Hkrati predvideva tudi izboljšanje razmer za tiste, ki se v šolo vozijo z JPP. V sklopu mobilnostnega načrta smo
oblikovali tudi »trde« ukrepe – tiste infrastrukturne izboljšave, ki se kažejo kot pomembne za izboljšanje
primernosti osnovnošolskega okoliša za pešačenje in kolesarjenje.

5.1.

Organizacijski ukrepi

Organizacijski ukrepi so razdeljeni v naslednja dva vsebinska sklopa:
●
racionalizacija avtomobilskih potovanj šolskega osebja,
●
organizacijski ukrepi za izboljšanje varnosti šolskih pot.

5.1.1. Racionalizacija avtomobilskih potovanj šolskega osebja
Spodbujanje prihoda učiteljev na delovno mesto na aktiven način v obliki uvedbe Dneva za kolo, korak ali
sovoznikov sedež.
OPIS:
V okviru možnosti delovnega procesa šole se enkrat tedensko ali mesečno spodbudi aktiven prihod v šolo za
zaposlene, tako da:
●
zaposleni uporabljajo javni potniški promet (Ljubljanski potniški promet),
●
si zaposleni delijo avtomobil in se jih z enim prevoznim sredstvom pelje več (iskanje ponudnikov in iskalcev
prevozov je potrebno razširiti tudi na ostale šole znotraj šolskega okoliša),
●
tisti, ki živijo v Ljubljani, v šolo pridejo s kolesom ali peš,
●
se kupi in uporablja šolsko kolo za opravljanje obveznosti zaposlenih.
Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

spodbujanje skupnih prihodov s šolo s prilagajanjem ur prisotnosti
v šoli

srednje

velik

oblikovanje spletne preglednice za sopotništvo učiteljev in
sodelavcev v izobraževalnih ustanovah celotnega šolskega okoliša
OŠ Poljane

ni zahtevno

srednje

uvedba mestne kolesarnice (pri AP Ljubljana), kjer lahko zaposleni
iz OŠ hranijo kolo, s katerim se nato lahko peljejo do šolo in nazaj
do AP

zahtevno

majhno

uvedba šolskega kolesa

ni zahtevno

majhno

poziv k sodelovanju v akciji Pripelji srečo v službo

ni zahtevno

srednje

spremljanje potovalnih navad šolskega osebja in zaposlenih s
pomočjo anketnega vprašalnika na letni ravni

ni zahtevno

/

spremljanje deleža posameznih vrst prometa na kritičnih točkah na
letni ravni

ni zahtevno

/
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5.1.2. Organizacijski ukrepi za izboljšanje varnosti šolskih poti
Izboljšanje varnosti šolskih poti z organizacijskimi ukrepi je nujen ukrep, ki kljub neoptimalnim varnostnim pogojem
znotraj šolskega okoliša OŠ Poljane omogoča varen prihod otrok v šolo bodisi peš bodisi s kolesi.
OPIS:
V okviru možnosti delovnega procesa šole se z organizacijskimi ukrepi izboljša varnost šolskih poti tako, da:
●
vodstvo šolo obnovi načrt varnih šolskih poti in ga redno obnavlja na podlagi pripomb staršev in učencev.
●
vodstvo šole sodeluje s Šolsko prometno službo in zagotovi njeno stalno prisotnost na najbolj nevarnih
območjih.
●
vodstvo šole organizira spremljano poti v šolo.
Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

obnovitev načrta varnih šolskih poti

ni zahtevno

majhen

namestitev grafičnega načrta varnih šolskih poti na vidno mesto

ni zahtevno

majhen

spremljanje in sprotno prilagajanje načrta varnih šolskih poti

ni zahtevno

majhen

zagotovitev prisotnosti in pomoči učencem na najbolj nevarnih
odsekih šolskega okoliša s pomočjo Šolske prometne službe

srednje

srednje

organizacija pilotnega projekta spremljane poti v šolo po zgledu
Pešbusa in Bicivlaka

zahtevno

velik
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5.2.

Infrastrukturni ukrepi

Za šolski okoliš predlagamo nekaj ukrepov, za katere menimo, da bi lahko spodbudili pešačenje in kolesarski
promet ter zmanjšali število avtomobilov. Poudarjamo pa, da gre za idejno zasnovo ukrepov, ki jih je potrebno
pretehtati še z drugih vidikov celostnega prostorskega, prometnega, ekonomskega in družbenega razvoja mesta,
kar je domena odločevalcev in oblikovalcev politik. Ta idejna zasnova je lahko koristna predvsem zato, ker je
priprava ukrepov vključevala sodelovanje z otroki, starši in predstavniki šole ter analizo šolskega okoliša s stališča
potreb otrok, staršev in šole. Ker pa je v procesu načrtovanja novih prometnih ureditev ključno usklajevanje z
različnimi deležniki, poudarjamo pomembnost usklajevanja teh ukrepov tudi z drugimi deležniki, lokalnimi
prebivalci na primer, kar pa preseže okvir tega projekta.
Za izboljšanje pogojev za pešačenje in kolesarjenje predlagamo, da se zmanjšajo polmeri križišč, da se v območju
prehodov za pešce pločniki podaljšajo v območja, namenjena bočnemu parkiranju, da se na bolj prometnih odsekih
dvignejo nekateri prehodi za pešce, da se izrišejo manjkajoči prehodi za pešce in da se na posameznih ulicah vrišejo
kolesarske poti. Menimo, da bi zaradi omenjenih ukrepov avtomobili prilagodili hitrost vožnje in posledično bi bilo
območje v celoti prijaznejše za pešce in kolesarje. S predlaganimi ukrepi bi omejili tudi tranzitni promet, ki danes
poteka predvsem po Streliški ulici.

Bližnja okolica šole
Zemljemerska ulica
Predlagamo, da se Zemljemerska ulica spremeni v enosmerno ulico v smeri od Zarnikove proti Roški ulici. Na
cestišču se zarišejo talne oznake za souporabo cestišča, ki voznike opozarjajo na prisotnost kolesarjev. V izteku
Zemljemerske ulice se uredi prostore za kolesarje. V nasprotni smeri se zariše kolesarski pas širine 1,5 m.
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Na križiščih Kumanovska – Zemljemerska in Hudovernikova – Zemljemerska se v celoti dvignejo križišča na nivo
pločnika, vrišejo se manjkajoči prehodi za pešce, podaljšajo pločniki do vozišča, ter zmanjšajo zavijalni radii
cestišča. Ob šoli in ob vrtcu se uredi po tri parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje.
Oznake za souporabo cestišča in prednostno vodenje kolesarjev
Souporaba cestišča (angl. sharrow) je sistem vodenja kolesarjev in motornega prometa skupaj na vozišču. Poudarek
je na tem, da so kolesarji enakovredni avtomobilom in lahko uporabljajo celotno površino voznega pasu. Kolesarji
imajo na cestah, na katerih je urejena souporaba cestišča, urejene posebne prostore (angl. bike box) za čakanje na
semaforiziranih križiščih – postavljeni so pred avtomobile. Tako kolesarji speljejo pred avtomobili.
Širše območje šole
Streliška ulica, 1. faza
Predlagamo, da se celovito uredi najbolj obremenjeno križišče v šolskem okolišu, in sicer Streliška ulica in
Strossmayerjeva ulica. Ukrep, ki bi omogočil varnejše prehajanje pešcev in kolesarjev prek križišča, je podaljšanje
pločnikov čez linijo bočnih parkirišč. Na prehodu za pešce predlagamo fizično omejitev parkiranja s stebrički ali
koriti za rože. Zaradi razširitve dvignjenega dela čez celotno križišče se prestavi tri označena parkirišča za
kratkotrajno parkiranje na drugi strani ceste. Prav tako se ob Ulici stare pravde na novo uredi tri parkirišča,
namenjena kratkotrajnemu parkiranju. Predlagamo tudi ureditev manjšega trga v izteku Strossmayerjeve ulice. Na
ta način bi pridobili manjši javni prostor, ki bi služil kot nekakšno središče za lokalne prebivalce in otroke, ki
obiskujejo bližnje izobraževalne ustanove. Tu bi namestili klopi in stojala za kolesa.
Streliška ulica, 2. faza
Z namenom umiritve prometa in zmanjšanja tranzita predlagamo, da se na nivo pločnika dvigneta še dva prehoda
na ulici, da se izbriše sredinska črta na cestišču in da se zmanjšajo zavijalni radii. Vsi trije ukrepi zmanjšajo hitrost
avtomobilov in posledično naredijo ulico prijetnejšo za pešce in kolesarje. Podobne ukrepe lahko opazimo na
nekaterih drugih lokacijah v Ljubljani.
Strossmayerjeva ulica
Ulica predstavlja eno ključnih povezav znotraj območja v smeri sever jug. Predlagamo, da se že sedaj delno
enosmerno ulico preuredi tako, da se na cestišče izriše oznake za deljeno prometno površino, ki voznike opozarjajo
na prisotnost kolesarjev. V nasproti smeri pa predlagamo, da se zaradi razmeroma širokega cestišča uredi
kolesarski pas, ki kolesarjem zagotavlja ločeno prometno površino. Poleg omenjenega se izrišejo manjkajoči
prehodi za pešce v križišču Strossmayerjeve ulice in Ulice stare pravde ter da se poskrbi za kontinuirano označene
površine za pešce.
Ulica stare pravde
Predlagamo, da se ulico preuredi v enosmerno ulico z obojestranskim parkiranjem, ki pa naj bo na obeh straneh na
nivoju cestišča in ne pločnika. Tako se omogoči varnejši in bolj urejen prostor za pešce. Pred vhodom v vrtec se
uredi tri parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje.
Roška cesta
Predlagamo dopolnitev križišča z Zemljemerko ulico z obojestranskim prehodom za pešce in obojestransko
kolesarsko stezo. Ukrep bi omogočal večjo varnost in pretočnost križišča za pešce in kolesarje, ki uporabljajo ta
prehod.
V križišču Roške ceste in Brejčeve ulice predlagamo uvedbo novega semaforiziranega prehoda za pešce in
kolesarje. Prehod bi omogočal bolj zvezno in varnejšo povezavo tako na poti do osnovne šole kot tudi na poti do
drugih izobraževalnih ustanov znotraj območja in dalje proti središču mesta. Prečkanje Roške ceste za številne
otroke iz soseske na Mesarski cesti predstavlja najbližjo pot do šole.
Ostali ukrepi
Predlagamo, da se v križiščih znotraj območja vrišejo manjkajoči prehodi, na primer v križišču Zarnikove in
Zemljemerske ulice.
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Št

Ime ukrepa –
lokacija
kratkoročni ukrepi
1. Zemljemerska
ulica
2. Streliška in
Strossmayerjeva
ulica
srednjeročni ukrepi
3. Zemljemerska
ulica – prehodi
za pešce
4. Streliška ulica
dolgoročni ukrepi
5. Ulica stare
pravde
6. Roška in
Brejčeva
7. Strossmayerjeva
ulica

5.3.

Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Učinek

srednje
zahtevno
srednje
zahtevno

velik

- dvig prehodov za pešce na nivo pločnika
- izris manjkajočih prehodov
- zmanjšanje zavijalnih radijev
- zoženje cestišča na prehodih
- izbris sredinske črte in dvig nekaterih prehodov za pešce

srednje
zahtevno

srednji

ni zahtevno

srednji

- dopolnitev oz. izris manjkajočega prehoda za pešce

ni zahtevno

- ureditev novega prehoda za pešce

zahtevno

majhe
n
velik

- ureditev enosmerne ulice v celotni dolžini in izris talnih
oznak za deljeno površino za kolesarje, ki vodi v smeri
enosmerne ulice

ni zahtevno

- ureditev enosmerne ulice z nasprotnim kolesarskim pasom
- ureditev kratkotrajnih PM pred osnovno šolo in vrtcem
- dvig prehodov za pešce na nivo pločnika in opcijsko zaprtje
kratkega dela Strossmayerjeve za motorni promet
- zoženje cestišča na prehodih
- ureditev 6 kratkotrajnih PM pred osnovno šolo in vrtcem

velik

majhe
n

Promocijske in izobraževalne aktivnosti

V tem sklopu so predstavljeni mehki ukrepi, s katerimi promoviramo trajnostno mobilnost in zagotavljamo večje
razumevanje in poznavanje rešitev s strani vseh deležnikov: učencev, staršev, zaposlenih, občine in drugih.
Mehki ukrepi so razdeljeni so na tri sklope:
●
●
●

promocijske aktivnosti,
izobraževalne aktivnosti,
uvedba dobrih praks.

5.3.1. Promocijske dejavnosti
Pogosto je argument za uporabo avtomobila ravno pomanjkanje varnosti, ki deležnike odvrača od uporabe
trajnostnih oblik mobilnosti. Promocija in dobre prakse deležnike opolnomočijo, da so v prometu bolj suvereni in s
tem tudi varnejši, hkrati pa promovira spremembe potovalnih navad, ki so potrebne kljub argumentu varnosti. Šola
je zaznala težave pri prihajanju staršev in obiskovalcev na šolske prireditve, govorilne ure in roditeljske sestanke,
saj takrat zaradi povečanega avtomobilskega prometa nastaja še dodatna gneča.
OPIS
Pri organizaciji šolskih prireditev, govorilnih ur in roditeljskih sestankov se upošteva principe trajnostne mobilnosti
in obiskovalce spodbuja, da prihajajo trajnostno. Če je razdalja prevelika, se spodbuja deljenje avtomobila.
Predlagamo, da so vabila oblikovana tako, da izpostavijo problematiko prometne gneče in spodbujajo k uporabi
trajnostnih načinov prihoda. Pri oblikovanju rešitev lahko pomagajo tudi otroci, ki domačim tudi predstavijo, zakaj
se je na govorilne ure koristneje odpraviti s kolesom kot z avtomobilom ipd.
Na spletni strani OŠ Poljane se ustvari zavihek »Aktivno v šolo«, kjer je predstavljen koncept trajnostne mobilnosti.
Za učitelje, učence in starše so oblikovani posamezni predlogi, ukrepi in dobre prakse.
●
Za učence – zemljevid varnih poti, nasveti, kako popraviti svoje kolo, varno na poti s kolesom in skirojem,
spodbude za aktivne prihode v šolo v obliki nagrad/iger (lahko tudi tekmovanja na razredni ali na šolski
ravni).

16

●

Za učitelje – nabor voznih redov, dostop do spletne preglednice ponudbe prevozov, rezervacija šolskega
kolesa, vtisi učiteljev ob dnevih brez avtomobila, priročniki in uporabna gradiva v povezavi z izvajanjem
tematike trajnostne mobilnosti pri pouku.
●
Za starše in obiskovalce – spremljanje načina prihoda na prireditve, vabila, predstavljene alternativne oblike
mobilnosti. Pojasnjeni naj bodo razlogi, zakaj je to pomembno!
V Evropskem tednu mobilnosti OŠ Poljane organizira ulični festival (18.–22. september). V dogovoru z Mestno
občino Ljubljana in četrtno skupnostjo Center se zapre Zemljemerska ulica, kjer se odvija festival. Glavni namen
festivala je promocija trajnostne mobilnosti in umik avtomobilov z ulice, saj tako pridobimo prostor za igro in
druženje.
Ukrep

Zahtevnost izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

takšna organizacija prireditev, da slednje promovirajo in omogočajo
trajnostno mobilnost (ob upoštevanju voznih redov avtobusov)

majhna

velika

zavihek na spletni strani »Aktivno v šolo«

srednja

srednja

ulični festival v Evropskem tednu mobilnosti

velika

srednja

5.3.2. Izobraževanje
Poleg organizacijskih, infrastrukturnih in promocijskih ukrepov je za spremembe potovalnih navad in načina
življenja ključno izobraževanje in razumevanje problematike prometnega onesnaževanja, poznavanje cestnoprometnih predpisov, etike in kulture vožnje, racionalne uporabe avtomobila ipd.
OPIS
S pomočjo priročnika Trajnostna mobilnost, priročnik za učitelje v osnovnih šolah učitelji učencem predstavijo
trajnostno mobilnost glede na zaznane potrebe in priložnosti. Šola organizira izobraževanje za učitelje na temo
aktivnega prihoda v šolo – pomen gibanja, osamosvajanja učencev, samostojne poti v šolo, odgovorna raba
avtomobila.
Gradiva
na
temo
trajnostne
mobilnosti
so
na
voljo
na
spletni
strani http://www.aktivnovsolo.si/gradiva.
Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na
rabo
avtomobila

trajnostna mobilnost v pedagoškem procesu

srednja

srednja

izobraževanje za učitelje in starše

srednja

srednja

vključitev šole (podpis pogodbe z upravljalcem) v Lilly & Val, aplikacijo Agencije ni zahtevno
za varnost v prometu, katere cilj je povečati in izboljšati transparentnost načrtov
varnih poti v šolo ter na nove načine vključevati otroke v promet

majhna

učenje kolesarskih/roler/skiro spretnosti kot interesna dejavnost ali pri pouku
športne vzgoje

majhna

ni zahtevno

5.3.3. Prakse/aktivnosti
Na področju aktivnega prihoda v šolo poznamo nekaj dobrih praks, ki so jih slovenske šole v preteklih letih že
sprejele in izvajale. Aktivnosti promovirajo, izobražujejo in omogočajo aktiven prihod v šolo tudi za tiste šolajoče, ki
živijo dlje kot 5 km od izobraževalne ustanove oz. je njihova pot v šolo nevarna, se ne počutijo suvereni v prometu
ali pa so premajhni, da bi v šolo hodili peš ali s kolesom samostojno.
Predlagane aktivnosti, dobre prakse, ki bi jih bilo mogoče uvesti na OŠ Poljane, so:
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Aktivnost

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

Opomba

igra
Prometna
kača

majhna

srednje

Igra Prometna kača je kampanja, ki otroke in njihove starše kot
glavno ciljno skupino spodbuja k hoji in kolesarjenju v šolo.
Kampanja obsega igro, ki jo je enostavno izvajati in jo je preizkusilo
že več kot 90 slovenskih osnovnih šol. Poleg sodelovanja v igri se
vsako udeleženo šolo spodbuja tudi, da organizira druge
aktivnosti in izvaja izobraževanja s področja prometa, mobilnosti,
okolja in zdravja.

igra Beli
zajček

majhna

srednje

Beli zajček je sicer projekt, namenjen predvsem vrtcem, vendar se
dobro obnese tudi pri nižjih razredih osnovne šole. Učitelj oziroma
vzgojitelj motivira otroke z zgodbico o belem zajčku, katerega
kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov v avtomobilu, in jih
povabi, da mu očistijo kožušček s tem, da v vrtec ali šolo prihajajo
peš, s kolesom ali z avtobusom.

kolesarski
izpit

majhna

srednje

Kolesarski izpit je del učnega procesa in za vse učence obvezen, kar
prepoznavamo kot dobro prakso.
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6.

Akcijski načrt

Akcijski načrt je oblikovan glede na predlagane ukrepe. Vključuje izvajalca za izvedbo posameznih ukrepov in
opombe. Infrastrukturni ukrepi so pripravljeni
Organizacijski ukrepi
Ukrep

Izvajalec

Opombe

spodbujanje skupnih prihodov s šolo s
prilagajanjem ur prisotnosti v šoli

OŠ Poljane

ozaveščanje, dan za korak, kolo in sopotništvo

oblikovanje spletne preglednice za
sopotništvo učiteljev in sodelavcev v
izobraževalnih ustanovah celotnega
šolskega okoliša OŠ Poljane

OŠ Poljane

interno orodje za deljenje prevozov, ki se pripravlja
na tedenski ravni.

uvedba mestne kolesarnice (pri AP
Ljubljana), kjer lahko zaposleni iz OŠ
hranijo kolo, s katerim se nato lahko
peljejo do šolo in nazaj do AP

Mestna
občina
Ljubljana

več možnosti prihoda na delovno mesto na
trajnosten način

uvedba šolskega kolesa

OŠ Poljane

zmanjševanje potreb po uporabi avtomobila za
službene sestanke

poziv k sodelovanju v akciji Pripelji srečo v
službo

OŠ Poljane

med zaposlenimi vzbuditi motivacijo za kolesarjenje
v službo

spremljanje potovalnih navad šolskega
osebja in zaposlenih s pomočjo anketnega
vprašalnika na letni ravni

OŠ Poljane

vprašalnik, komentarji in nadgrajevanje projekta

spremljanje deleža posameznih vrst
prometa na kritičnih točkah na letni ravni

OŠ Poljane

spremljanje in sprotno prilagajanje načrta
varnih šolskih poti

OŠ Poljane

namestitev grafičnega načrta varnih
šolskih poti na vidno mesto

OŠ Poljane

zagotovitev prisotnosti in pomoči
učencem na najbolj nevarnih odsekih
šolskega okoliša s pomočjo Šolske
prometne službe

OŠ Poljane

organizacija pilotnega projekta spremljane
poti v šolo po zgledu Pešbusa in Bicivlaka

OŠ Poljane

Dobra praksa, kjer so otroci spremljani na poti v šolo
(peš ali s kolesom). V Priročniku za izvajanje
spremljane poti v šolo: pešbus in bicivlak je
predstavljena spremljana pot v šolo, njen namen in
njene koristi. Aktivnosti zato ni treba razvijati na
novo, temveč jih je potrebno samo prilagoditi
lokalnemu okolju.
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Infrastrukturni ukrepi
Ukrep/Lokacija

Izvajalec

Ročnost
izvedbe

Opombe

Zemljemerska ulica

MOL

kratkoročno

ureditev enosmerne ulice z nasprotnim kolesarskim pasom
ureditev kratkotrajnih PM pred osnovno šolo in vrtcem

Streliška in
Strossmayerjeva ulica

MOL

kratkoročno

dvig prehodov za pešce na nivo pločnika in opcijsko zaprtje
kratkega dela Strossmayerjeve za motorni promet
zoženje cestišča na prehodih. ureditev kratkotrajnih PM
pred osnovno šolo in vrtcem

Zemljemerska ulica

MOL

srednjeročno

dvig prehodov za pešce na nivo pločnika
zmanjšanje zavijalnih radijev
zoženje cestišča na prehodih

Streliška ulica

MOL

srednjeročno

izbris sredinske črte
dvig nekaterih prehodov za pešce

Ulica stare pravde

MOL

dolgoročno

dopolnitev oz. izris manjkajočega prehoda

Roška in Brejčeva

MOL

dolgoročno

ureditev novega prehoda za pešce

Strossmayerjeva ulica

MOL

dolgoročno

ureditev enosmerne ulice v celotni dolžini in izris talnih
oznak »sharrow« za kolesarje, ki vozi v smeri enosmerne
ulice

Promocijski ukrepi in izobraževanje
Ukrep

Izvajalec

takšna organizacija prireditev, da slednje
promovirajo in omogočajo trajnostno mobilnost
(ob upoštevanju voznih redov avtobusov)

OŠ Poljane

zavihek na spletni strani »Aktivno v šolo«

OŠ Poljane

ulični festival v Evropskem tednu mobilnosti

Četrtna skupnost center, partnerji
projekta Trajnostna mobilnost v
šoli, OŠ Poljane

trajnostna mobilnost v pedagoškem procesu

OŠ Poljane

izobraževanje za učitelje in starše

OŠ Poljane

vključitev šole (podpis pogodbe z upravljalcem)
v Lilly & Val, aplikacijo Agencije za varnost v
prometu, katere cilj je povečati in izboljšati
transparentnost načrtov varnih poti v šolo ter
na nove načine vključevati otroke v promet

OŠ Poljane

učenje kolesarskih/roler/skiro spretnosti kot
interesna dejavnost ali pri pouku športne vzgoje

OŠ Poljane

igra Prometna kača

OŠ Poljane

igra Beli zajček

OŠ Poljane

kolesarski izpit

OŠ Poljane

Opombe

vključevanje lokalne
skupnosti, spodbuda pri
soustvarjanju programa.
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