Mobilnostni načrt za Osnovno šolo
Dob in Podružnično šolo Krtina

Projekt »Trajnostna mobilnost v šoli«, ki ga izvajajo IPoP - Inštitut za
politike prostora, CIPRA Slovenija, Focus – društvo za sonaraven
razvoj in KD ProstoRož sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Avtorji
IPoP
Mag. Tatjana Marn uni. dipl. geog., Marko Peterlin u.d.i.a., dr. Aidan Cerar uni. dipl. soc.
CIPRA Slovenija
Špela Berlot, diplomirani geograf (UN)
ProstoRož
Ana Grk u.d.i.a., Alenka Korenjak u.d.i.a., Rok Hočevar m.i.a., Blaž Kandus u.d.i.a.
Focus
Marjeta Benčina, uni. dipl. geog., Katjuša Šavc dipl. evr. štud. (UN)

Pri pripravi načrta smo se posvetovali z zaposlenimi, učenci in starši OŠ Dob in PŠ Krtina, Občino
Domžale in Krajevno skupnostjo Krtina.
Pri projektu so nam pomagali
Andrej Cvar, City Studio
Blaž Lokar, Za mesto po dveh
Prostovoljci

2

Vsebina
1.

Uvod ..................................................................................................................................................... 4

2.

Proces izdelave mobilnostnega načrta za šolski okoliš OŠ Dob in PŠ Krtina ........................................ 5

3.

Analiza stanja za šolski okoliš Dob........................................................................................................ 7

4.

Cilji mobilnostnega načrta .................................................................................................................. 11

5.

Priprava ukrepov ................................................................................................................................ 12
5.1.

Organizacijski ukrepi................................................................................................................... 13

5.1.1.

Racionalizacija avtomobilskih potovanj šolskega osebja ................................................... 13

5.1.2.

Javni (šolski) prevoz ............................................................................................................ 14

5.2.

Infrastrukturni ukrepi ................................................................................................................. 15

5.3.

Promocijske in izobraževalne aktivnosti .................................................................................... 20

5.3.1.

Promocijske aktivnosti ....................................................................................................... 20

5.3.2.

Izobraževanje...................................................................................................................... 21

5.3.3.

Prakse/aktivnosti ................................................................................................................ 22

6.

Akcijski načrt....................................................................................................................................... 23

7.

Viri in literatura ................................................................................................................................ 255

8.

Priloge............................................................................................................................................... 277

3

1.

Uvod

Mobilnostni načrt za šolski okoliš Osnovne šole Dob in Podružnične šole Krtina 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/šolo. Izboljšanje varne
dostopnosti šole omogoči otrokom hitrejšo samostojnost, saj lažje sami pridejo v šolo, hkrati pa tako cel 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. Primer so lahko površine za mirujoč promet, ki jih zaradi manjšega števila avtomobilov
s časoma namenimo kakšnim drugim vsebinam (parkovnim površinam, otroškim igriščem ipd.). Hkrati promocija
trajnostne mobilnosti vpliva na zmanjšanje onesnaženosti zraka. V letu 2014 je bilo 32,5 % toplogrednih plinov
1
posledica cestnega prometa (ARSO, 2016 ). 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 (javni potniški promet, kolo, hoja) in zmanjševanja rabe osebnega 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 večino
otrok kratka. To jim 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. Na podeželju so šolski okoliši večji, a otroci imajo
zagotovljen poseben šolski prevoz, v kolikor so od šole oddaljeni več, kot 4km ali pa je njihova pot v šolo nevarna.
Organizacija šolskih prevozov je v rokah občin pogosto predstavlja tudi veliko finančno breme.
Mobilnostni načrt temelji na mehkih ukrepih, kot so obveščanje, izobraževanje in organizaciji prihodov v šolo
znotraj zmogljivosti obstoječe infrastrukture. 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 to možnost, k dejanski spremembi.
Pomembno prispeva tudi k izboljšanju razmer za tiste zaposlene in šolajoče, ki v šolo prihajajo peš, s kolesom ali
javnim potniškim prometom. Na primer, če velik delež otrok v šolo prihaja z avtomobilom, vendar živijo v do 5km
oddaljenosti od OŠ, se načrt usmeri v ukrepe za spodbujanje hoje in kolesarstva. 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 Dob je bila v projektu Trajnostna mobilnost v šoli izbrana na podlagi primerljivosti šolskega okoliša z
drugimi suburbanimi in podeželskimi 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 in porabo energije ter prostora. Trajnostna
mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva (Ministrstvo
za infrastrukturo, 2013).

1

Podatki dostopni na http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=792.
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2.

Proces izdelave mobilnostnega načrta za šolski okoliš OŠ Dob in
PŠ Krtina

Za izdelavo mobilnostnega načrta smo pridobili grafične in tekstualne informacije za območje šolskega okoliša OŠ
Dob in podružnične šole, ki so služile kot delovno gradivo in kot smernice za nadaljnje pridobivanje podatkov in
oblikovanje ukrepov.
V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli smo v šolskem okolišu Dob opravili:
• intervjuje z deležniki (starši, vodstvom šole, občino, lokalnim prebivalstvom, otroki),
• anketirali zaposlene na šoli,
• izvedli delavnice z otroki,
• predstavili projekt na svetu staršev,
• izvedli štetje prometa s pomočjo prostovoljcev,
• opravili terenski pregled območja,
• pregledali dokumentacijo in grafične/strateške dokumente občine.
Izvedli smo pet poglobljenih intervjujev: s predstavniki osnovne šole (ravnateljico in pomočnico ravnateljice), s
predstavniki podružnične šole, s predstavniki staršev in dva s predstavniki občine (s podžupanjo in s predstavniki
oddelka za urejanje prostora). Intervjuje smo analizirali in pripravili povzetke le-teh grafično, in sicer v obliki
kartografskega prikaza problematičnih točk (iz vidika varnosti, nedostopnosti) ter potencialov in priložnosti za
rešitev mobilnostih vprašanj okoliša.
Z učenci OŠ Dob smo izvedli delavnico, na kateri smo s pomočjo metode »sprehod z učenci« evidentirali za učence
varnostno problematične točke v neposredni bližini šole. Iskali smo tudi rešitve in ideje za izboljšanje, hkrati pa so
nam učenci pokazali tudi obstoječo pot, ki jo radi uporabljajo.

Slika 1: Sprehod z učenci

Učence smo vprašali o načinu prihoda v šolo in njihovih željah, torej kako bi najraje prihajali v šolo. Za učitelje smo
pripravili spletni vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke o prednostnih in slabostih okoliša za trajnostno
mobilnost in o njihovih možnostih prihoda v šolo z alternativnimi oblikami prevoza. Preverili smo tudi, kakšno je
njihovo mnenje o vplivu učencev na vzpostavljanje mobilnostih navad.
Na točkah, ki smo jih določili s pomočjo informacij, pridobljenih v poglobljenih intervjujih, smo šteli promet, in sicer
v jutranji in popoldanski konici. Spremljali smo število pešcev, kolesarjev, osebnih avtomobilov ter tovornjakov.
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Karta 1: Podatki pridobljeni s štetjem prometa
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Preglednica 1: Podatki o štetju prometa na različnih lokacijah na Dobu

Pripravili smo tudi delavnico za zaposlene na OŠ, starše in za lokalno skupnost, kjer smo predstavili rezultate
predhodnega raziskovanja in udeležence povprašali o njihovem pogledu na problematiko prihoda v šolo ter o
potencialih rešitvah.
Pred pripravo mobilnostnega načrta smo se posvetovali s strokovnjakom za mobilnostne načrte, pri oblikovanju
predlaganih infrastrukturnih ukrepov pa s prometnimi strokovnjaki. S slednjimi smo se posvetovali o varnostnem
aspektu posameznih ukrepov ter njihovi potencialni izvedljivosti.
Ves čas priprave smo aktivno sodelovati z osnovno šolo, pa tudi z občino Domžale, v kateri se šola nahaja.
Sodelovanje je vključevalo vse faze priprave mobilnostnega načrta, torej od analize območja, oblikovanja ciljev, in
izvedbe delavnic do oblikovanju ukrepov in akcijskega načrta.
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3.

Analiza stanja za šolski okoliš Dob

Osnovna šola Dob se nahaja na skrajnem jugozahodnem delu naselja Dob ob Prešernovi ulici, samo naselje Dob pa
v vzhodnem delu občine Domžale. Zajema naselja Dob, Podrečje, Gorjuša, Krtina, Sveta Trojica, del Količevega ter
nekaj manjših zaselkov. Šolski okoliš pokrivata dve enoti, matična šola OŠ Dob ter Podružnična šola Krtina. Število
učencev na matični šoli (1. – 9. razred) znaša približno 500 učencev, na PŠ Krtina (1. – 5. razred) pa približno 100.
Kaže se trend povečevanja števila učencev.

Z namenom lažje analize smo šolski okoliš razdelil na pet območij, in sicer:

Karta 2: Šolski okoliš OŠ Dob

A) širše območje naselja Dob,
B) širše območje naselja Podrečje,
C) širše območje Količevega, Češenika in Turnš,
D) širše območje naselja Krtina,
E) širše območje naselij Gorjuša in Sveta Trojica.
Na karti 2 so označena območja ter šolske avtobusne linije, tako redne kot nadstandardne. Največja oddaljenost
naselij od šole je več kot 7 km. Za učence, ki so oddaljeni več kot 4 km, je organiziran brezplačen prevoz s šolskim
avtobusom. Po Pravilniku o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami imajo šoloobvezni otroci
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni organ za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo - znotraj njihovega
šolskega okoliša. To so v primeru obravnavane osnovne šole učenci iz naselij Sv. Trojica, Rača, Račni Vrh, Zalog,
Kokošnje, Studenec, Brezje in delno Krtina. Iz Gorjuše, Količevega, Podrečja in Spodnje Krtine na OŠ Dob vodi
nadstandardni avtobusni prevoz. Nadstandardni prevoz je prevoz tistih učencev, ki zaradi ocene varnosti s strani
SPV-ja do njega niso upravičeni. Cena prevoza na dan je 0,9€, plačajo jo starši prijavljenih učencev in je določena s
strani občine Domžale.
Za vsako izmed območij smo s pomočjo navedenih metod poskusili zaznati (1) najbolj problematične točke na poti
v šolo in (2) tiste motive, ki učence in starše odvračajo od pešačenja in kolesarjenja proti šoli. Oboje smo vnesli v
spodnjo tabelo.
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A

Območje
Dob

Želodnik

Pešačenje
Ozko, nepregledno cestišče Prešernove ulice,
gneča avtomobilov v jutranji in popoldanski
konici, težavno prečkanje Šolske ulice (kjer ni
prehoda za pešce) pri dostopanju do pločnika.
Manjkajoči in slabo vzdrževan pločnik na
Ljubljanski cesti.

Kolesarjenje
Ozko, nepregledno cestišče
Prešernove ulice.
Ponekod neurejena kolesarska
steza.
2

B

Podrečje

C

Količevo

Češenik - Turnše

D

Krtina, Brezje pri
Dobu, Škocjan,
Studenec pri Krtini

E

Gorjuša, sv.
Trojica, Laze pri
Domžalah, Rača,
Račni vrh, Zalog
pod Sveto Trojico,
Brezovica pri
Dobu.

Prometna obremenitev - glej rezultate štetja prometa :
Ozko cestišče in nizka in nevarna ograja pri
Prečkanje križišča Virske in Tkalske
mostičku na Tkalski ulici, na vzhodnem delu
ulice za kolesarja ni dobro
naselja.
označeno.
Semaforizirano križišče Virske in Tkalske ceste, visoke prometne obremenitve, visoke
hitrosti na Virski, Tkalski in Prešernovi ulici na poti do šole.
Gubčeva cesta, ki je najbližja povezava do OŠ
Neprimerne širine kolesarskih stez
Dob, nima urejenih pločnikov in kolesarske
na Šaranovičevi cesti mimo
steze. Cesta Količevo mimo trgovskega centra
Arkadije.
nima ustrezno urejenega pločnika, saj večino
prostora zavzame kolesarska steza.
Češeniška ulica nima urejenih pločnikov, hkrati
Ulica na Češenik nima urejenih
pa je za cesto značilen večji delež tovornih
kolesarskih stez, in pogosta vožnja
vozil.
tovornih vozil.
Vegova cesta je neopremljena za pešačenje, kolesarjenje, zaznali smo gost
avtomobilski promet in visoke hitrosti.
Precejšnja oddaljenost, od OŠ Dob od središča
Neoznačena steza za kolesarje na
Krtine (ki je najbližje od teh naselij) je približno
Kidričevi cesti na nadvozu čez
3km.
avtocesto.
Problematično križišče cest Želodnik – Moravče in Kidričeve ceste. Na Kidričevi cesti,
še zlasti na nadvozu čez avtocesto, so hitrosti avtomobilov previsoke, značilna
nepreglednost in precejšnja prometna obremenjenost. Med vzroki gostega prometa
lahko umestimo vrtec, ki služi območju celotnega območja Doba, osnovne šole Dob in
bližine podružnične šole Kritne.
Zaradi večjega naklona je pešačenje na tem
Zaradi naklona je kolesarjenje
območju nekoliko težje. Pomanjkanje pločnikov težje. Na nadvozu čez avtocesto
in kolesarskih stez na regionalni cesti Želodnik - med naseljema Gorjuša in Dob ni
Drtija. Nadvoz čez avtocesto med naseljema
kolesarske steze, hkrati pa smo
Gorjuša in Dob je preozek.
zaznali visoke hitrosti avtomobilov.
Visoka prometna obremenitev. Visoke hitrosti avtomobilov.

Preglednica 2: Kritičnih točk v šolskem območju

Na sedmih kritičnih točkah smo v jutranji (7:15 - 8:15) in popoldanski konci (14:30 - 15:30) merili število
avtomobilov, tovornjakov, pešcev ter kolesarjev. Točke so bile izbrane glede na domneve sogovornikov o
prometni obremenjenosti le-teh. Za razumevanje mobilnostnih navad učencev in zaposlenih izpostavljamo merilna
mesta: Šolska ulica, Prešernova ulica, križišče Želodnik Moravče ter PŠ Krtina.
Iz grafikona lahko razberemo, da so izbrane ulice najbolj obremenjene z avtomobili, delež pešcev in kolesarjev je
nizek. Na vseh treh merilnih mestih je število avtomobilov višje od pešcev in kolesarjev, sledi število pešcev in nato
kolesarjev. V povprečju je bilo torej v neposredni bližini OŠ Dob v prometnih konicah 225 avtomobilov ter 93
pešcev (čas merjenja 1 ura). Število avtomobilov na PŠ Krtina je v povprečju 146 - kar potrjuje domneve, da je ulica
mimo PŠ Krtine prometno zelo obremenjena. V popoldanskem času je več pešcev in kolesarjev kot v jutranjem,
domnevamo, da en del otrok, ki so zjutraj pripeljani v šolo, popoldan domov odhajajo peš.

2

http://www.aktivnovsolo.si/wp-content/uploads/OS_Dob_delavnica.pdf
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Karta 3: Podatki iz štetja prometa

Rezultati analize, na kakšen način učenci prihajajo v šolo in na kakšen način si želijo priti v šolo kažejo, da bi
učenci raje pešačili in kolesarili v šolo, kot pa se peljali z avtobusom ali avtomobilom. Vključenih je bilo 425 otrok iz
vseh razredov, razen devetega. Delež otrok, ki v šolo prihaja z avtom, je 39%, v prihodnje pa želi le 19% učencev v
šolo prihajati na tak način.
PEŠ

S KOLESOM

Z AVTOBUSOM

Z AVTOM

SKUPAJ %

V ŠOLO GREM (N=464)

28

10

23

39

100

V ŠOLO SI ŽELIM (N=425)

42

28

11

19

100

Preglednica 3: Način in želje prihoda v šolo za učence OŠ Dob

PEŠ

S KOLESOM

Z AVTOBUSOM

Z AVTOM

SKUPAJ %

V ŠOLO GREM (mlajši - do vključno s
petimi razredi) (N=284)

35

0

45

20

100

V ŠOLO SI ŽELIM (mlajši - do vključno s
petimi razredi) (N=255)

56

26

11

7

100

V ŠOLO GREM (starejši) (N=152)

18

30

19

34

100

V ŠOLO SI ŽELIM (starejši) (N=170)

20

32

32

16

100

Preglednica 4: Način in želje prihoda v šolo za učence OŠ Dob glede na starost

Večji delež mlajših otrok (35%) pešači v šolo, kot pa starejših (18%), vendar pa se starejši veliko več vozijo s
kolesom (30%) in pa avtobusom (33%). Mlajših se vozi z avtomobilom 45%, starejših pa le 19%. Več mlajši si želi
potovati s trajnostnimi načini kot starejših.
V ŠOLO [%]

PEŠ

S KOLESOM

Z AVTOBUSOM

Z AVTOM

SKUPAJ %

GREM (N=46)

39

2

11

48

100

ŽELIM SI (N=46)

41

31

0

28

100

Preglednica 5: Način in želje prihoda v šolo za učence Podružnične šole Krtina
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Pri šolarjih s podružnične šole Krtine je manj tistih, ki se vozijo s kolesi in avtobusom v primerjavi s povprečjem.
Razlog je verjeno v pomanjkljivi kolesarski infrastrukturi. Več si jih želi v šolo kolesariti.
Ugotovljeno je bilo, da je šolski okoliš dobro pokrit s šolskimi prevozi, s tem je povezan visok delež otrok, ki se vozi
z avtobusom. Kljub temu bi delež otrok, ki stanujejo na oddaljenosti 4km ali manj od šole in v šolo pešačijo ali
kolesarijo povečali.
Oblikovan je bil tudi vprašalnik za učitelje, ki ga je izpolnilo 40 respondentov. 87,5% se jih na delovno mesto vozi z
avtomobilom, 7,5% jih gre peš (ti so vsi iz naselja Dob), 2,5% s kolesom (iz naselja Dob), 2,5% pa z avtobusom (iz
Kamnika). Vendar jih 28% dopušča možnost, da bi spremenili prometno sredstvo za bolj trajnostno. Ob tem je
potrebno upoštevati, da 12 % vseh učiteljev živi v naselju Dob, 5 % pa iz drugih naselij šolskega okoliša Dob, 18% pa
jih iz drugih šolskih okolišev. Iz občine Domžale jih torej prihaja 35%, 25% jih prihaja iz mestne občine Ljubljane,
28% pa iz drugih naselij LUR, večinoma gre za občine blizu Domžal. Le 5% se jih vozi iz naselja, ki je izven LUR. 7%
jih na vprašanje ni odgovorilo.
Na vprašanje o omejevanju parkiranja za zaposlene in starše v okolici šole, 67% učiteljev na OŠ Dob meni, da je to
slaba ideja, saj imajo zaposleni pravico do parkirnega mesta na delovnem mestu, 21% jih meni, da je to dobra
ideja, vendar se bodo težko navadili na spremembo potovalnih navad, 13% pa jih meni, da je ideja super, saj
verjamejo, da bi moralo biti šolsko osebje vzgled šolarjem in staršev. Vendar pa večji delež, 54% anketirancev,
podpira idejo o omejevanju parkiranja za starše, 31% pa jih meni, da je to slaba ideja. Pri preostalem deležu, to je
15% anketirancev, lahko iz pripisanih komentarjev sklepamo, da so nekoliko manj naklonjeni zagotavljanju
parkirnih mest.
Iz odgovorov učiteljev in zaključkov delavnice lahko sklenemo, da je pomanjkanje javnega potniškega prometa
razlog za prioritetno uporabo avtomobila kot načina mobilnosti. Ob pregledu voznih redov smo ugotovili, da
frekvenca avtobusov na liniji Domžale - Dob ni tako nizka (23 avtobusov), kar prepoznavamo kot priložnost.
Uvedba mestnega avtobusa na območju Domžal, pa bi bila ključna v smislu vpliva na za spremembo potovalnih
navad.
V osnovno šolo Dob prihajajo šolarji iz večjega števila manjših naselij in na večini šolskih poti obstajajo kritične
točke v smislu varnosti. Avtocesta je v prostor prinesla veliko prometnih zagat; večjo prometno obremenjenost,
visoke hitrosti in neustrezno kulturo voznikov. Vse to vpliva na nizko prometno varnost, kar pa starše, učitelje in
otroke odbija od hoje in kolesarjenja. Kljub infrastrukturnim težavam in dani prometni situaciji, smo prepoznali
veliko priložnosti za trajnostno mobilnost, ki so predstavljene v naslednjih poglavjih.
V območju, ki je od šole oddaljeno do 4km in v katerem je pešačenje in kolesarjenje dosegljiva oblika mobilnosti, bi
lahko s kombinacijo infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov dosegli velik napredek. Potrebno je
sistematično delo s starši in otroki, tako da bodo lahko suvereno uporabljali obstoječe prometne sisteme in
površine, predvsem pa, da ob tem ne bodo v skrbeh za lastno varnost.
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4.

Cilji mobilnostnega načrta

Šola si je zadala smel cilj, da bo leta 2022 / 2023 dve tretjini otrok prišlo v šolo na aktiven način, to pomeni peš ali s
kolesom, ena tretjina pa z avtomobilom ali javnim prometom, kar v prvi vrsti pomeni s šolskim avtobusom.

33%

Prihod z motornim vozilom
Aktivni prihod

67%

Karta 4: Cilj mobilnostnega načrta – otroci

Cilj predstavlja kar velik odmik od trenutnega stanja. Anketni podatki, ki smo jih pojasnili v prejšnjem poglavju
kažejo, da aktivno v šolo pride le 38 % anketiranih učencev, medtem ko jih z avtomobilom in avtobusom prispe kar
62 %. V isti anketi so učenci izrazili tudi, na kakšen način bi si želeli priti v šolo. Več kot 70 % želi v šolo priti aktivno,
torej peš ali s kolesom. Na tem utemeljujmo prvi cilj.

Peš

19%

Kolo

42%

11%

Avto
JPP

28%

Karta 5: V anketi izražene želje otrok

Bivališča učiteljev oziroma šolskega osebja so bistveno bolj razpršena, kar smo upoštevali pri oblikovanju. Izvedena
anketa kaže, da se kar 87,5 % učiteljev v šolo pripelje z avtomobilom. Šola si je zadala cilj, da bo ta delež do
šolskega leta 2022/23 zmanjšala na dve tretjini, medtem ko bo tretjina učiteljev v šolo prihajala kot pešci, kolesarji,
z JPP ali v avtomobilu z več potniki (sopotništvo). Približno ena tretjina vseh učiteljev je v anketi izrazilo
pripravljenost, da bi ob nespremenjenih pogojih v šolo prihajali na bolj trajnosten način in glede na to, da jih
približno tretjina prihaja iz občine Domžale, je to dosegljiv cilj.

Uporaba osebnega vozila

33%
67%

Uporaba trajnostnega prometnega
sredstva

Karta 6: Cilj – šolsko osebje
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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. Predvsem tisti, ki so izkazali pripravljenost za to v
anketah, oziroma imajo tovrstno možnost. 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 so ključne za
izboljšanje primernosti osnovnošolskega okoliša za pešačenje in kolesarjenje. Kljub temu, da so se oblikovali v
procesu priprave mobilnostnega načrta, pa jih ni bilo priložnosti podrobneje predstaviti v končni obliki in uskladiti s
celotno javnostjo, zato se predlaga dodatno preverbo možnosti izvedbe teh ukrepov, hkrati pa bi bilo potrebno
predstaviti te ukrepe tudi lokalni skupnosti, ter slednji omogočiti sodelovanje v procesu izbire in oblikovanja
ukrepov.

Priložnosti kot osnova za oblikovanje ukrepov
Trajnostna mobilnost je na Osnovni šoli Dob prepoznana kot pomemben gradnik na poti k doseganju večjega
zadovoljstva šolajočih in zaposlenih, izboljšanju delovnih procesov, stanja okolja in kvalitete bivanja. Hkrati smo
v kontekstu osnovne šole prepoznali naslednje priložnosti :
•
•
•
•

•

Učenci si želijo v šolo prihajati peš (42%) ali s kolesom (28%), namesto z avtobusom ali avtom. Tisti, ki v šolo
že hodijo peš in s kolesom, si to želijo tudi v prihodnje.
Starši si želijo, da bi otroci lahko varno pešačili in kolesarili v šolo in so zato naklonjeni aktivni poti v šolo.
92,5 % učiteljev meni, da ima v okviru svojega dela možnost, da otroke spodbuja k pešačenju, kolesarjenju,
vožnji s skiroji ali rolerji. 28% učiteljev meni, da obstaja možnost, da bi ob nespremenjenih pogojih
spremenili način svojega prihoda v šolo tako, da bi prometno sredstvo zamenjali za bolj trajnostno.
Učitelji se zavedajo prednosti aktivnega prihoda v šolo za otroke, šolsko osebje in samo prijetnost kraja zato
uvajanje aktivnega prihoda v šolo prepoznavajo kot dejavnik sprememb na naslednjih področjih: zdravje večja fizična aktivnost (preprečevanje debelosti, bolezni), varstvo okolja, druženje, zavedanje trenutka,
prihranek pri stroških povezanih z avtomobilskim prihodom (nakup avtomobila, registracija, zavarovanje,
servis, bencin), zmanjšana gneča na cesti in parkirišču, navajanje na (samostojno) udeležbo v prometu,
samozavest in odgovornost otrok, jutranja aktivnosti in sproščanje pred in po pouku, manj prometnih
zamaškov, manj nesreč in boljša pripravljenost na pouk ali delo.
Občina Domžale projekt podpira. Na občini obstaja delovna skupina, ki obravnava tudi priložnosti za
trajnostno mobilnost, vključujejo se v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (imajo lokalnega
koordinatorja ETM), podpirajo projekt uvedbe občinskega avtobusa, izvajajo projekt ozaveščanja o varnosti
za otroke (hrošček Simon), podpirajo pešbus in se zavzemajo za večjo frekvenco vlakov do Ljubljane.
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5.1.

Organizacijski ukrepi

Organizacijski ukrepi so razdeljeni v naslednje vsebinske sklope:
• Racionalizacija avtomobilskih potovanj šolskega osebja,
• Javni (šolski) avtobusni prevoz.

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.
OZADJE:
12% učiteljev prihaja iz naselja Dob, 5 % pa iz drugih naselij šolskega okoliša Dob. Iz celotne občine Domžale jih
prihaja 35%, 28% jih prihaja iz drugih naselij LUR. Večinoma gre za občine, ki so v bližini Domžal. 25% učiteljev
prihaja iz Ljubljane. Le 5% se jih vozi iz naselij, ki je izven območja LUR.
Trenutno se 87,5% šolskega osebja na delovno mesto vozi z avtomobilom, 7,5% jih gre peš (ti so vsi iz naselja Dob),
2,5% s kolesom (iz naselja Doba), 2,5% pa z avtobusom (iz Kamnika).
OPIS:
V okviru možnosti delovnega procesa šole se enkrat tedensko ali mesečno spodbudi aktiven prihod v šolo za
zaposlene, tako da:
• zaposleni uporabijo javni potniški promet (Ljubljana - Domžale (avtobus, vlak), nato Domžale - Dob
(avtobus)),
• da si zaposleni delijo avtomobil, več se jih pelje z enim prevoznim sredstvom,
• da tisti, ki živijo v naseljih v bližini Doba, v šolo pridejo s kolesom ali peš,
• nakup in uporaba šolskega kolesa za opravljanje obveznosti zaposlenih (obisk pošte, obisk PŠ Krtina ipd.).

Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

Spodbujanje skupnih prihodov s šolo.

srednje
zahtevno

velik

Oblikovanje spletne preglednice, kjer lahko zaposleni ponudijo ali iščejo
prevoz ter priprava voznih redov avtobusa za relacijo.

ni zahtevno

srednji

Souporaba šolskega avtobusa za prevoz zaposlenih, dijakov (prevoznik in
IJPP se dogovorita).

zahtevno

majhen

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

zahtevno

majhen

Uvedba šolskega kolesa.

ni zahtevno

majhen

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.

Javni (šolski) prevoz

OZADJE
Območje šolskega okoliša je podhranjeno z javnim potniškim prometom, saj razen medkrajevne avtobusne
povezave Domžale - Dob - Krtina - Moravče/Lukovica, JPP-ja ni. Še posebej pomanjkanje možnosti uporabe JPP
zadeva srednješolce in starejše, ki žal ne smejo uporabljati šolskega prevoza osnovne šole. Oddaljena naselja imajo
tako zagotovljen brezplačen avtobusni prevoz za šolajoče na OŠ Dob in PŠ Krtina. Na nekaterih območjih (Podrečje,
Količevo, Spodnja Krtina, Gorjuša) lahko učenci uporabljajo nadstandarni avtobus, ki ga omogočajo prispevki
staršev. Na teh območjih je bila s strani staršev in šole prepoznana nevarna pot, kar rešujejo z uvedbo
nadstandardnega avtobusa.
OPIS
Uvedba JPP-ja na območju občine Domžale. S podaljšanjem LPP linije ali uvedbo nove mestne linije bi lahko
avtobusna linija prevzela obliko osmice in tako povezala celotno območje občine. Občina Domžale je pripravila
načrt nove linije mestnega avtobusa, ki pa še ni bil uresničen.

Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

Do uvedbe občinskega avtobusa občina prevzame upravljanje šolskih prevozov
na območju občine in omogoči uporabo le-teh tudi za dijake, študente in
upokojence, v kolikor kapacitete avtobusov to omogočajo .

zahtevno

velik
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5.2.

Infrastrukturni ukrepi

Natančna pregledna karta infrastrukturnih ukrepov se nahaja v prilogi tega mobilnostnega načrta,
medtem ko osnovno karto predlaganih posegov predstavljamo spodaj.

Karta 7: Infrastrukturni ukrepi Dob

OZADJE
V jutranjem času (7:30 – 8:30) se v bližini OŠ Dob v prometnih konicah v času merjenja gibalo 299 avtomobilov, 98
pešcev in 20 kolesarjev (vsota meritev iz Šolske in Prešernove ulice). Število avtomobilov, ki peljejo po cesti mimo
PŠ Krtina, je v povprečju 88 avtomobilov.
Za primerjavo naj povemo, da je po nekaterih ocenah mejna vrednost, pri kateri bi lahko obstoječo avtomobilsko
cesto razglasili za kolesarsko (torej da bi se kolesarji ob avtomobilskem prometu počutili povsem varne) v
povprečju 20 avtomobilov na uro. To potrjuje domneve, da so ulice mimo šol v času prometnih konic zelo
obremenjene. Po drugi strani infrastruktura za pešce in kolesarje ne dosega ureditev in ustreznega deleža
prometnega prostora (glede na delež prisotnih pešcev in kolesarjev v primerjavi z motornim prometom). V
popoldanskem času je več pešcev in kolesarjev kot v jutranjem, domnevamo, da otroci, ki so zjutraj pripeljani v
šolo, popoldan domov odhajajo peš.
Na Vegovi ulici močno prevladujejo avtomobili in tovornjaki, pešcev in kolesarjev skoraj ni. Podobna je situacija na
obeh nadvozih nad avtocesto (Gorjuša in Kidričeva), kjer je prav tako v popoldanskem času več pešcev in
kolesarjev. Na mostu na Kidričevi cesti kolesarjev praktično ni. Na cesti Želodnik – Moravče, kjer na nekaterih delih
primanjkuje pločnika za učence, je bilo izmerjeno celo 763 avtomobilov popoldanskem in 560 v jutranjem času.
Upravljanje avtomobilskega prometa v konicah je sestavljeno tako iz organizacijski kot infrastrukturnih ukrepov.
Predlaga se tudi spremljanje deleža posameznih vrst prometa na kritičnih točkah na letni ravni, da bi ugotovili, ali
se z ukrepi približuje ciljem ter kateri ukrepi so najbolj učinkoviti.
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OPIS
Infrastrukturni ukrepi se večinoma nanašajo na umirjanje prometa, z namenom izboljšanja varnosti za učence, ki
potujejo peš in s kolesom.
Naselje Dob
Naselje Dob se nahaja na južni strani Ljubljanske ceste (regionalna cesta R2 447 Želodnik - Domžale). Dob, velika
vas v ravnini ob sotočju Rače, Radomlje, Rovščice (Jermance) in Potoka pod Močilnikom, se je razvil iz prvotnega
kmečkega naselja ob cerkvenem središču. Najmlajše naselje se razprostira vzdolž sedanje glavne ceste
(Župančičeva ulica oz. Prešernova ulica), ki je vzporedna z Ljubljansko cesto. Dob ima 1615 prebivalcev, 140 hiš in
217 gospodinjstev. 120 ljudi se ukvarja s kmetijstvom, kar je potrebno upoštevati pri urejanju prostora. Tako je na
primer pri novih prometnih ureditvah, s katerimi se omejuje motorni promet, potrebno dopustiti možnosti
dostopa za lokalne prebivalce in kmetijsko mehanizacijo. Vas ima avtobusni postaji, pošto, devetletno šolo, gasilsko
in prosvetno društvo, trgovino in gostišče.
Osnova šola Dob se nahaja na skrajnem jugozahodnem delu naselja, ob Šolski ulici, ki povezuje Ljubljansko cesto s
Prešernovo in poteka pravokotno na njiju, v skladu z ulično mrežo naselja. Jugovzhodno od naselja (vzporedno z
glavno cesto) poteka avtocesta, ki deli prostor šolskega okoliša na naselja Dob s šolo, Podrečje, Vir, Češenik, Turnše
in Želodnik na severni strani ter Krtino z naselji ob cesti med Želodnikom in Moravčami ter Gorjušo in naselji do Sv.
Trojice na južni strani. Gosta cestna mreža, predvsem s cestami višjega ranga, v šolskem okolišu spodbuja
avtomobilski promet, ceste čez naselje Dob pa pogosto služijo kot obvozne ceste v času gneče ali nesreče na
avtocesti.
S pomočjo intervjujev, delavnic, sprehodov in štetij prometa smo prišli do zaključka, da je v naselju Dob potrebno
omejiti tranzitni promet in zmanjšati hitrosti avtomobilov ter s tem izboljšati varnost otrok, ki v šolo pešačijo
oziroma kolesarijo. To je še posebej pomembno zaradi tega, ker se v naselje stekajo šolske poti iz celostnega
območja šolskega okoliša. Zato predlagamo uvedbo območja omejene hitrosti na 30km/h (cona 30) za območje
celotnega naselja Dob. Predvidevamo, da večina lokalnih prebivalcev že tako vozi s hitrostjo, nižjo od 50km/h in bi
tako omejitev zmanjšala hitrosti predvsem na ravni tranzitnega prometa. Območje omejene hitrosti v celotnem
naselju bi tako pomenilo prvi tovrsten primer v Sloveniji in bi tako predstavljalo zgled za druga naselja.
Cona 30. V vseh evropskih državah (razen na Slovaškem) zdaj v naseljih velja splošna omejitev hitrosti 50 km/h.
Lokalne skupnosti pa se lahko odločajo, da na posameznih cestah to omejitev zvišajo ali pa jo ustrezno znižajo. V
letu 2012 je na naslov evropske komisije v Bruslju prispela pobuda za splošno omejitev hitrosti v vseh naseljih v
Evropski uniji na 30 kilometrov na uro. Napisali so jo člani civilne pobude, ki združuje posameznike in organizacije iz
številnih držav EU, tudi iz Slovenije. Tovrstni ukrepi bi omogočili številne koristi, kot na primer povečanje varnosti,
zmanjšanje hrupa in zmanjšanje izpustov škodljivih snovi. To potrjujejo izkušnje drugih mest, ki so že vpeljala ta
ukrep. Prvo evropsko mesto, v katerem so po celotnem mestu postavili cono 30, je bil Gradec, ukrep pa je stopil v
veljavo leta 1992. Po nekaterih podatkih velja za naselja, da že z znižanjem povprečne hitrosti za kilometer na uro
ohranijo najmanj štirje odstotki človeških življenj. Prav tako je pri hitrosti vozila 30 km/h (omejitev v območjih
omejene hitrosti) ob trčenju v pešca odstotek verjetnosti za smrt 5, pri hitrosti 50 km/h (splošna omejitev v
naslednjih) pa kar 45 odstotkov.
Območje bližnje okolice osnovne šole Dob
V okolici šole je zlasti ob jutranjih prihodih v šolo in popoldanskih odhodih velika prometna gneča. Kljub coni 30 so
na delu Šolske ulice in delu Prešernove ulice hitrosti voznikov previsoke. Ob Šolski ulici tudi ni prehoda od
izvoza/izhoda na Prešernovo za tiste, ki pot nadaljujejo proti Ljubljanski cesti. V delu Prešernove ulice, kjer je cona
30, je cesta zelo ozka, nepregledna in brez pločnika. Ker pločnika zaradi majhne širine ceste na tem delu tudi ni
mogoče izvesti, za večji del otrok pa predstavlja edino možno pot do šole, predlagamo na tem delu Prešernove in
delu Šolske ulice, kjer zdaj velja cona 30, uvedbo skupnega prometnega prostora. Ob tem se na Šolski ulici lahko
ohrani obstoječi pločnik, s tem da se cestišče dvigne na nivo pločnika. Ker v zakonodaji skupen prometni prostor še
ni sprejet, se ga lahko uveljavi z območjem umirjenega prometa, kjer je omejitev 10 km/h, ureditvi pa mora slediti
tudi oblikovni izgled ulice tako, da se uredi z izrisanim barvnim vzorcem ali tlakovci, klopmi, stojali za kolesa…
Predlaga se tudi omejitev odlaganja smeti na ekootoku med 6:00 - 8:00 in premik ekootoka.
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Skupni prometni prostor 3
V svetu vse pogosteje uporabljen ukrep skupnega prometnega prostora (ang. shared space) vključuje
ukinjanje fizičnih ločitev med različnimi površinami, namenjenimi motornemu prometu, pešcem in
kolesarjem. Namen ureditve je spodbujanje hoje, kolesarjenja, družbenega življenja, lokalnih poslovnih
dejavnosti in zagotavljanje varnosti. Bistveno pravilo je, da imajo šibkejši udeleženci v prometu
prednost. Pešci in kolesarji imajo prednost pred motornimi vozili in se lahko gibljejo po celotni površini
ulice. Avtomobilski promet je sicer dovoljen, vendar je hitrost omejena na 10 km/h. Izravnajo se višinske
razlike med pločnikom, kolesarsko stezo in voziščem. Za tlakovanje se uporabi različne vzorce in
materiale ter tako avtomobilom onemogoči višje hitrosti. V uličnem prostoru so urejeni prostori za
prosti čas (klopi, mize, igrala), stojala za kolesa, zelene površine z drevoredi in osvetlitev. Ureditev
skupnega prometnega prostora je primerna za območja, kjer želimo motorni promet omejiti, vendar ne
povsem preprečiti. V to spadajo tudi ulice ob izobraževalnih ustanovah in šolah.
Koncepta skupnega prometnega prostora in območja umirjenega prometa se delno prekrivata, vendar je
pri skupnem prometnem prostoru poudarek na souporabi površine in odsotnosti prometnih znakov ter
delitvi prostora glede na različne uporabnike, kar pa ni nujno lastnost vseh območij umirjenega prometa.
Ker v zakonodaji skupni prometni prostor še ni opredeljen, se ga lahko uveljavi z območjem umirjenega
prometa, ki je opisan zgoraj. Tudi v tem primeru predlagamo, da nova oblika ulice vključuje izrisan
barvni vzorec ali tlakovce, klopi, stojala za kolesa, ipd.
Oznake za souporabo cestišča in prednostno vodenje kolesarjev 4
Souporaba cestišča (ang. 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. Vozniki avtomobilov jih morajo upoštevati kot enakovredne. Tako urejeni odseki so
posebej označeni s talno signalizacijo, ki je sestavljena iz treh simbolov na medsebojni razdalji 10 m z
osnim odmikom 1,2 m od roba cestišča. Ponavljanje označb se določi s prometno ureditvijo glede na
obremenitev in vrsto ceste. Sistem souporabe cestišča je primeren za ceste, na katerih je največja
dovoljena hitrost 30 km/h. Kolesarji imajo na cestah, na katerih je urejena souporaba cestišča, urejene
posebne prostore za čakanje na semaforiziranih križiščih – postavljeni so pred avtomobile. Tako kolesarji
speljejo pred avtomobili.
Območje širše okolice osnovne šole Dob
Gubčeva cesta predstavlja najbližjo pot do šole za otroke iz Količevega. Druga možna pot je cesta Količevo, ki vodi
tik ob vzhodnem robu naselja in se na Ljubljansko ulico priključi ob trgovskem centru Arkadia Domžale. Obe poti
sta neustrezno urejeni za pešačenje. Približno polovica Gubčeva ceste je brez pločnika, na cesti Količevo pa na
pločniku skorajda ni prostora za pešce, saj večji del zavzema kolesarska steza. Zato na Gubčevi cesti predlagamo
omejitev hitrosti na 30km/h, izvedbo pločnika v celotni dolžini ceste ter oznake sharrow na celotni cesti.
Vegova ulica je bila v obdobju, ko je bila še v makadamski izvedbi, namenjena predvsem pešcem in kolesarjem, po
tem, ko se je asfaltirala, pa jo uporabljajo le motorna vozila. Ker je skoraj v celoti ravna in večji del nje ne pelje
skozi naselje, avtomobili lahko dosegajo visoke hitrosti. Ravno zaradi teh svojih lastnosti in uporabe v preteklosti
predstavlja izjemen potencial, da bi ponovno služila kot rekreativna pot. Zato se predlaga, da se na severni del
ulice zapre za motorni promet (razen za kmetijsko mehanizacijo) in nameni pešcem in kolesarjem. Na južnem
delu ulice, v območju naselja se ohrani dvosmeren promet za lokalni dovoz z omejitvijo hitrosti na 30km/h in
talnimi oznakami sharrow. V tem delu ulice se izvede manjkajoči pločnik.

3

Prinčič P., v Peterlin M., Očkerl P., 2016. (http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2016/10/Trajnostna-mobilnostv-praksi.pdf)
4
Povzemamo: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. (https://www.avp-rs.si/wpcontent/uploads/2013/10/Predst_Sharrow.pdf.)
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Naselji Gorjuša in Krtina sta z naseljem Dob povezana preko avtoceste z nadvozom. Obe cestni povezavi sta sicer
opremljeni s pločniki, vendar je varnost ob dovoljeni hitrosti 90km/h slaba, zlasti za kolesarje. Na obeh nadvozih je
tudi izjemno slaba preglednost, ker sta nadvoza poleg tega, da se cesta dviguje, speljana v blagem ovinku. Na obeh
nadvozih sicer velja omejitev 40km/h, vendar oblikovanje ceste omogoča in napeljuje na bistveno višje hitrosti.
Zato predlagamo omejitev hitrosti na 40km/h po celotni dolžini Kidričeve in postavitev hitrostnih ovir
(montažnih ležečih policajev) pred nadvozom in pred zaselki. Na obeh straneh ceste se na robovih označi
opozorilni znak »kolesarji na cesti«. Lahko tudi v obliki talnih oznak. Vse navedene ukrepe predlagamo tudi na
cesti, ki z nadvozom preči avtocesto, med Gorjušo in Dobom. V Gorjuši se uredi tudi manjkajoče pločnike.
Naselje Krtina
Predlaga se uvedba enosmerne ulica (časovni interval 7:00 - 8:00) na cesti ob Podružnični enoti Krtina v smeri
proti Cerkvi Sv. Lenarta (JV), saj bi se tako zmanjšala prometna gneča v konicah. Poleg tega bi pridobili prostor za
otroke iz Dolenje vasi, ki bi pešačili proti podružnični šoli po tej cesti. Predlagamo še, da se v času enosmerne
omejitve prometa omogoči kolesarjenje v nasprotni smeri (protitok, ang. contra-flow).
Dvosmerno kolesarjenje v enosmernih ulicah (protitok – ang. contra-flow). Na enosmernih cestah se lahko
omogoči dvosmerni promet za kolesarje. Ukrep je popularen, ker ustvari bližnjice za kolesarje in je dokazano varen.
Tudi v ozkih ulicah, kjer je prometa malo in je upočasnjen – v Sloveniji so to praviloma ulice in območja z omejitvijo
hitrosti 30 km/h. Protitok na enosmernih ulicah je najbolje uvesti v celotnem naselju oziroma občini, saj postane
splošno predvidljivo stanje in odstrani dvome o posameznih situacijah. Ukrep je cenovno ugoden in umirja promet.
Enosmerne ceste se uvaja, ko na ozkih ulicah ni mogoč dvosmeren promet, ko na dvosmernih ulicah primanjkuje
parkirnih mest, in kadar se na območju organizira enosmeren promet, da prepreči tranzitnemu prometu ubiranje
bližnjic. Vstop in izstop v območje sta dovoljena le na enem koncu. Promet se sili na glavne arterije. Enosmerne
ulice v naselju bolj prizadenejo kolesarje kot voznike, saj morajo v obvoze vložiti več energije. Odrinjeni so lahko na
bolj prometne ceste in nevarna križišča. Kolesarji morajo pazljivo načrtovati pot, saj ne morejo po isti nazaj.
Kolesarsko omrežje postane nepovezano, manj privlačno, odvrača od kolesarjenja in spodbuja nezakonito vožnjo
proti toku. Kolesarje je zato smiselno izvzeti iz pravila enosmernega prometa, kar je mogoče skoraj vedno, kadar je
5
dovolj prostora za srečanje kolesarja in avta .
Naselje Podrečje
Na poti iz Podrečja v Dob na semaforiziranem križišču Prešernove ulice in Virske ceste kolesar pogosto ne uspe
doseči, da bi se zanj prižgala zelena luč. Zato naj se preveri zaznavanje kolesarjev pri t.i. pentlji in s talno oznako
nakaže, kje naj se kolesar ustavi, ko želi prečkati križišču v Podrečju.
Državne ceste
Regionalna cesta R2 415 Želodnik - Drtija
Na isti cesti naj se uredi pločnik. Hitrost naj se omeji na 50km/h. Izvede naj se tri prehode čez cesto Želodnik Drtija zato, da se omogoči pešačenje otrokom iz zahodne strani ceste do PŠ Krtina.
Regionalna cesta R2 447 Želodnik - Domžale
Na cesti, ki vodi iz Domžal do Želodnika (Ljubljanska cesta), se na celotni cesti od Domžal do Želodnika uredi
pločnike, kjer manjkajo oziroma so v slabem stanju. Na nekaterih delih mora pešec uporabljati slabo urejeno
bankino, mestoma pa so pločniki tudi izrazito ozki in tako za pešačenje močno neudobni. Na pločniku naj se zariše
kolesarska steza, kjer jo še ni. Poudarek je, da se cel odsek uredi enako. Hkrati se omejitev hitrosti zmanjša na 60
km/h.
Križišče regionalnih cest R2 447 Želodnik - Domžale in R2 415 Želodnik - Drtija v Krtini, ki ga otroci prečkajo na poti
do podružnične šole Krtina, in se je izkazalo za izredno problematično, občina že ureja.

5

Prinčič P., v Peterlin M., Očkerl P., 2016. (http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2016/10/Trajnostna-mobilnostv-praksi.pdf)
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Kratkoročni posegi
1.

Šolska in Prešernova ulica
- v ožjem območju šole (del Prešernove in Šolske ulice) ureditev umirjenega
prometnega prostora in omejitev hitrosti na 10km/h
- ureditev tlaka, dvig cestišča ter namestitev opreme
- ukinitev sredinske črte na Šolski ulici, odlaganje smeti na ekootoku ob šoli
se omeji tako, da med 6:00 in 8:00 odlaganje ni dovoljeno, eko otok se
prestavi na predlagano lokacijo
2.
Cesta v naselju Krtina - podružnična šola
uvedba enosmerne ulice v časovnem intervalu 7:00 - 8:00. Dovoljen protitok
za kolesarje
Srednjeročni posegi
3.
Vegova ulica
3.a. severni del ulice se zapre za motorni promet (razen za kmetijsko
mehanizacijo) in se nameni pešcem in kolesarjem - prometni znak
3.b. na južnem delu ulice v območju naselja, se ohrani dvosmeren promet za
lokalni dovoz z omejitvijo hitrosti na 30km/h in talnimi oznakami »sharrow« - podaljša se pločnik, uredi se kratka peš povezava na ovinku do Ljubljanske
ulice
4.
Naselje Dob
v celotnem naselju se hitrost omeji na 30km/h
5.
Križišče Virska-Prešernova
delovanje semaforja prilagoditi kolesarjem, v križišču dodati talne označbe za
postavitev kolesarja, ob Virski cesti dopolniti pločnik
6.
Gubčeva in Češeniška ulica, Turnše
hitrost se omeji na 30km/h, po celotni dolžini ceste se uredi
oznake »sharrow« in dopolni manjkajoč pločnik
7.
križišče pri naselju Nova Krtina
7 a. uredi se pločnik na vzhodni strani ceste, hitrost naj se omeji na 50km/h
7b. izvede naj se tri prehode čez cesto Želodnik - Drtija, da se omogoči
pešačenje otrokom iz Dolenje vasi do PŠ Krtina
8.
križišče v Krtini pri mlekarni
ureditev parkirišča za tovornjake, zaris črte, ki usmerja in ureja parkiranje
tovornjakov
Dolgoročni posegi
9.
Kidričeva ulica in Cesta 7. avgusta
omejitev hitrosti na 40 km/h po celotni dolžini, postavitev hitrostnih ovir
pred nadvozom in pred zaselki, na obeh straneh ceste se na robovih označi
opozorilni znak »kolesarji na cesti«, v Gorjuši urediti manjkajoči pločnike
10. Šaranovičeva cesta
manjkajoča kolesarska steza na odseku med Bukovčevo in Koliško se vriše ob
rob cestišča
11. Ljubljanska cesta
11.a. v smeri proti Domžalam se uredi nov pločnik s kolesarsko stezo, v smeri
proti Dobu se v krajšem delu dopolni kolesarsko stezo, nova omejitev je 60
km/h, na severni strani dopolniti drevored
11.b. v območju Doba se sanira poškodbe na obstoječem pločniku
11.c. od naselja Dob do Želodnika se nadaljuje pločnik in kolesarsko stezo kolesarska steza se umesti na pločnik, nova omejitev je 60 km/h, na severni
strani urediti drevored
12. Cesta v Količevo mimo Arkadije
razširiti pločnik za 100 cm in ga poleg kolesarjem nameniti tudi pešcem
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5.3.

Promocijske in izobraževalne aktivnosti

V tem sklopu so predstavljeni mehki ukrepi, s katerimi trajnostno mobilnost promoviramo in zagotavljamo večje
razumevanje in poznavanje rešitev vseh deležnikov, učencev, staršev, zaposlenih, občine in širše.
Razdeljeni so na tri sklope:
• promocijske aktivnosti,
• izobraževalne aktivnosti,
• uvedba dobrih praks.

5.3.1.

Promocijske aktivnosti

OZADJE
Učenci in učitelji so pripravljeni spremeniti svoje potovalne navade, hkrati pa se kaže, da se tudi starši zavedajo
pomembnosti pešačenja in kolesarjenja. Želijo si, da bi otroci lahko kolesarili in pešačili, ne samo v šolo, temveč
tudi na interesne dejavnosti. Pogosto je argument za uporabo avtomobila ravno pomanjkanje varnosti, kar
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 kljub
argumentu varnosti, potrebne. Šola je zaznala težavo prihoda staršev in obiskovalcev na šolske prireditve,
govorilne ure in roditeljske sestanke, ko zaradi povečanega avtomobilskega prometa nastaja še dodatna gneča.
OPIS
Pri organizaciji šolskih prireditev, govorilnih ur in roditeljskih sestankih se upošteva principe trajnostne mobilnosti.
Obiskovalce se spodbuja, da prihajajo trajnostno. V kolikor je razdalja prevelika, se spodbuja deljenje avtomobila.
Predlaga se, da so vabila oblikovana tako, da izpostavijo problematiko prometne gneče in spodbudijo k uporabi
trajnostnih načinov prihoda. Pri oblikovanju rešitev lahko pomagajo tudi otroci, k tudi predstavijo domačim, zakaj
se je koristneje odpraviti na govorilne ure s kolesom kot avtomobilom ipd.

Slika 2: Primer infografike za vabilo

Na spletni strani OŠ Dob 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 to tekmovanja na razredni ravni ali na šolski).
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 izvajanje
tematike trajnostne mobilnosti pri pouku.
Za starše in obiskovalce - spremljanje načina prihod na prireditve, vabila, predstavljene alternativne oblike
mobilnosti. Pojasnjeni naj bodo razlogi, zakaj je to pomembno!

V Evropskem tednu mobilnosti OŠ Dob in PŠ Krtina organizirata ulični festival (18. - 22.9). V dogovoru z občino
Domžale se zapre Šolska ulica, kjer se odvija festival. Glavni namen festivala je promocija trajnostne mobilnosti in
umik avtomobila z ulice, saj tako pridobimo prostor za igro in druženje.
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Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

Prireditve se organizirajo tako, da promovirajo in omogočajo trajnostno
mobilnost (ob upoštevanje voznih redov avtobusov).

ni zahtevno

velik

Zavihek na spletni strani “Aktivno v šolo”.

ni zahtevno

srednji

Ulični festival v Evropskem tednu mobilnosti.

zahtevno

srednji

Uvedena nove proračunske postavke “ETM” na občini.

ni zahtevno

srednji

Uvedena nova proračunska postavka “trajnostna mobilnost” na občini.

ni zahtevno

velik

5.3.2.

Izobraževanje

OZADJE
92,5 % učiteljev OŠ Dob meni, da ima v okviru svojega dela možnost, da otroke spodbuja k pešačenju, kolesarjenju,
vožnji s skiroji ali rolerji. 28% učiteljev meni, da obstaja možnost, da bi ob nespremenjenih pogojih spremenili
prometno sredstvo za bolj trajnostno, da ne, pa 58%.
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
6
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.
Ozavesti se starše voznike o sistemu delovanja krožnega režima pred OŠ Dob. Krožni režim pred OŠ Dob je v
začetku šolskega leta deloval in so učitelji parkirali izključno na parkirišču za šolo. Tako se je zagotovilo dovolj
prostora za krožno odlaganje otrok na parkirišču pred šolo. S pomladjo se je razumevanje in upoštevanje režima
opustilo/poslabšalo, parkira se bolj razpršeno, tudi na delu, ki je namenjen za krožni režim, kar onemogoča tekoč
potek prometa.
Gradiva na temo trajnostne mobilnosti so na voljo na spletni strani: http://www.aktivnovsolo.si/gradiva/

6

Ukrep

Zahtevnost
izvedbe

Vpliv na rabo
avtomobila

Trajnostna mobilnost v pedagoškem procesu.

srednje zahtevno

srednji

Izobraževanje za učitelje in starše.

srednje zahtevno

srednji

Ozaveščanje staršev voznikov o krožnem režimu pred OŠ Dob.

ni zahtevno

majhen

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

ni zahtevno

majhen

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

ni zahtevno

majhen

http://www.na-postaji.si/priročnik/osnovne-šole.pdf
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5.3.3.

Prakse/aktivnosti

Na področju aktivnega prihoda v šolo poznamo nekaj dobrih praks, ki so jih slovenske šole že sprejele in izvajale v
preteklih letih. Aktivnosti promovirajo, izobražujejo in omogočajo aktiven prihod v šolo tudi za tiste šolajoče, ki
živijo dlje kot 5km od izobraževalne ustanove, oz. je njihova pot v šolo (ne)varna, 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 se lahko uvedejo na OŠ Dob in PŠ Krtina so:
7

•

Pešbus in Bicivlak : dobra praksa, kjer so otroci spremljani na poti v šolo ( peš ali s kolesom). V Priročnik za
8
izvajanje spremljane poti v šolo: pešbus in bicivlak je predstavljena spremljana pot v šolo, njen namen in
njene koristi. Priročnik korak za korakom vodi pri širjenju pobude, pridobivanju podpornikov in izvajanju
spremljane poti v šolo, ki je bila kot aktivnost razvita v projektu Zdrav šolar. Predstavljene so ciljne skupine
in ključni deležniki, dejavniki, ki vplivajo na aktivno pot v šolo v lokalnem okolju ter namigi za motiviranje
potencialnih izvajalcev in akterjev. V drugem delu so podana podrobna navodila za organizacijo in izvedbo
spremljane poti, ki smo jih preizkusili v pilotnih projektih. Aktivnosti zato ni treba razvijati na novo, temveč
jih je potrebno samo prilagoditi lokalnemu okolju.

•

Igra prometna kača : Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna
ciljna skupina, 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 izobraževanje s področja prometa, mobilnosti, okolja in
zdravja.

•

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

•

Pobarvanka Hrošček Simon in varno v šolo.

•

V času jutranje prometne konice uvedba prometnega dedka, babice oz. prostovoljca, ki skrbi za varnost
pešcev in kolesarjev, usmerja avtomobile ipd.

9

7

http://zdravsolar.si/
http://www.aktivnovsolo.si/wp-content/uploads/Prironik_URN-NBN-SI-DOC-92DYDG3U.pdf
9
http://www.trafficsnakegame.eu/slovenia/
8
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6.

Akcijski načrt

Akcijski načrt je oblikovan glede na predlagane ukrepe. Predvideva izvajalca ukrepa in opombe.
Racionalizacija avtomobilskih potovanj šolskega osebja
Ukrep

Izvajalec

Opombe

Spodbujanje skupnih prihodov s šolo.

OŠ Dob, PŠ
Krtina

Ozaveščanje, dan na za
korak, kolo in
sopotništvo.

Oblikovanje spletne preglednice, kjer lahko zaposleni
ponudijo ali iščejo prevoz ter priprava voznih redov
avtobusa za relacijo.

OŠ Dob,
urednik
spletne stran

Interno orodje za
deljenje prevozov ki se
pripravlja na tedenski
ravni.
Zbrani vozni redi.

Souporaba šolskega avtobusa za prevoz zaposlenih, dijakov
(prevoznik in IJPP se dogovorita).

OŠ Dob,
občina
Domžale

V dogovoru z občino in
MZI-jem.

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

Občina
Domžale

Omogoči več možnosti
prihoda na delovno
mesto trajnostno.

Uvedba šolskega kolesa.

OŠ Dob

zmanjševanje potreb po
uporabi avtomobila med
OŠ Dob in PŠ Krtina

Spremljanje učinkov in uspešnosti izvedbe s pomočjo
anketnega vprašalnika na letni ravni.

OŠ Dob

Vprašalnik, komentarji in
nadgrajevanje projekta.

Spremljanje deleža posameznih vrst prometa na kritičnih
točkah na letni ravni.

Občina
Domžale

Štetje prometa (lahko s
števci).

Ukrep

Izvajalec

Opombe

Uvedba omejitve hitrosti na 30km/h na območju naselja
Dob, PŠ Krtina.

Občina
Domžale

V dogovoru z lokalno
skupnostjo.

Uvedba enosmernega režima v času prometnih konic
(Krtina) 7:00 - 8:00.

Občina
Domžale

V dogovoru z lokalno
skupnostjo.

Ukrep

Izvajalec

Opombe

Prireditve se organizirajo tako, da promovirajo in omogočajo
trajnostno mobilnost (ob upoštevanje voznih redov
avtobusov).

OŠ Dob

Infrastrukturni ukrepi

Promocija
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Zavihek na spletni strani “Aktivno v šolo”.

OŠ Dob

Ulični festival v Evropskem tednu mobilnosti.

OŠ Dob

Uvedena nova proračunska postavka “ETM”.

Občina
Domžale

Uvedena nova proračunska postavka “trajnostna
mobilnost”.

Občina
Domžale

Vključevanje lokalne
skupnosti, spodbuda pri
soustvarjanju programa.

Izobraževanje
Ukrep

Izvajalec

Trajnostna mobilnost v pedagoškem procesu.

OŠ Dob

Izobraževanje za učitelje, starše.

OŠ Dob

Ozaveščanje staršev voznikov o krožnem režimu pred OŠ
Dob.

OŠ Dob

Opombe

Vključitev šole (podpis pogodbe z upravljalcem) v Lilly&Val,
aplikacijo Agencije za varnost v prometu, katere cilj za
povečati in izboljšati transparentnost načrtov varnih poti v
šolo ter na nove načine vključevati otroke v promet.
Učenje kolesarskih/roler/skiro spretnosti kot interesna
dejavnost ali pri pouku športne vzgoje.
Prakse in aktivnosti
Ukrep

Izvajalec

opombe

Prometna kača.

OŠ Dob, 1., 2.
razred

Igra, ki jo je enostavno
izvajati in jo je preizkusilo
že več kot 90 slovenskih
osnovnih šol.

Pešbus, Bicivlak.

OŠ Dob

Dobra praksa, kjer so
otroci spremljani na poti v
šolo ( peš ali s kolesom).

Beli zajček.

OŠ Dob, 1.
razred

Namenjen predvsem
vrtcem, vendar se dobro
obnese tudi pri nižjih
razredih osnovne šole.

Kolesarski izpit.

OŠ Dob

Dobra praksa, ki otroke
vpelje v kolesarjenje v
prometu.

Uvedba prometnega dedka, babice.

OŠ Dob

Vključevanje društev,
prostovoljcev, ki skrbijo za
varnost pešcev in
kolesarjev ob šoli.
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