
   
 
 
 
 

 
Poročilo delavnice  

Aktivno v OŠ Dob – kakšno prometno 
ureditev si želimo?  
Sreda, 13.4.2017, 17:00 – 19:00 na OŠ Dob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Udeleženci: starši otrok šolajočih se na OŠ Dob oz. podružnični šoli Krtina, predstavniki učiteljev, zaposlenih 
na OŠ Dob, predstavnik krajevne skupnosti Krtina, predstavnika Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Domžale, ravnateljica šole in pomočnica ravnateljice OŠ Dob, partnerji projekta TM 
v šoli (IPoP, Cipra Slovenija, Focus, ProstoRož). 
 
Delavnico je moderiral Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora – IPoP 
Zapisala Tatjana Marn, Inštitut za politike prostora 
 
 
Projekt “Trajnostna mobilnost v šoli”, ki ga izvajajo Inštitut za politike prostora - IPoP, Cipra Slovenija, Focus 
– društvo za sonaraven razvoj in  KD ProstoRož, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira 
Ministrstvo za okolje in prostor.  



Uvodni nagovor je imela ravnateljica OŠ Dob, g. Barbka Drobnič, ki je pojasnila, zakaj so se lotili projekta in 
povzela v splošnem problematiko šolskega okoliša. 
 

Projekt Trajnostna mobilnost v šoli 
 
Tatjana Marn iz Inštituta za politike prostora je predstavila koncept trajnostne mobilnosti, ki pomeni 
zadovoljevanje potreb vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjševanje avtomobilskega prometa. Če 
upoštevamo zmogljivost, porabo prostora, energije in negativne učinke na okolje, se najbolje odrežejo 
pešačenje, kolesarjenje in javni prevoz. Pešačenje in kolesarjenje podpirata tudi razvoj lokalnega 
gospodarstva, kot so male trgovine, izboljšujejo tudi družabno življenje v mestih, prispevata k zdravju 
prebivalcev mesta.  
 
Predstavila je tudi projekt Trajnostna mobilnost v šoli, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor in traja 
do 31.10.2017. Namen projekta je preko naslavljanja mobilnosti v šolskih okoliših vplivati na potovalne 
navade zaposlenih na občinah, šolskega osebja, staršev in predvsem otrok. Cilji pa so: 1. Narediti pregled 
obstoječih praks, projektov, aktivnosti, publikacij na področju trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah. 2. 
Ozavestiti otroke, starše in zaposlene na šoli o pomenu trajnostne mobilnosti, alternativah individualnemu 
avtomobilskemu prometu in priložnostih, ki jih prinašajo drugačne oblike mobilnosti. 3. Uvesti nove prakse 
prihoda v šolo, ki spodbujajo pešačenje in kolesarjenje, kot na primer pešbus ali bicivlak, omejiti možnost 
parkiranja v neposredni bližini šol, ipd. 4. Prek dveh pilotnih projektov trajnostne prometne ureditve enega 
mestnega in enega primestnega šolskega okoliša zasnovati konkretne akcijske načrte (mobilnostni načrt) za 
ureditev v smeri trajnostne mobilnosti. 5. Izdelati orodje za prenos rezultatov pilotov ter dobrih praks na 
druge šolske okoliše. 
 
Ukrepe delimo na i na infrastrukturne, organizacijske rešitve ter spremembe potovalnih navad (PEŠBUS, 
BICIVLAK, PROMETNA KAČA, BELI ZAJČEK, „TRAFFIC AGENT“, „TRAFFIC GRANDPA“, 
IZOBRAŽEVANJE STARŠEV, UČITELJEV IN OTROK, RAZVOJ KOLESARSKIH SPRETNOSTI, ETM, itd).  
 
 
Nekaj ukrepov in primerov dobrih praks je tudi predstavila. 
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Analiza območja šolskega okoliša OŠ Dob 
 
Ana Grk (ProstoRož) je predstavila analize, ki so bile opravljene v začetnih fazah projekta.  
 

 
 
 
Šolski okoliš OŠ Dob je razmeroma obsežen, zato smo ga razdelili na 5 območij: 

 Območje A: naselje Dob, vključno z okolico šole, 

 Območje B: naselje Podrečje, 

 Območje C: Količevo, Češenik in Turnše 

 Območje D: Krtina, vključno z okolico Podružnične šole Krtine, Brezje pri Dobu, Škocjan, Studenec 
pri Krtini 

 Območje E: Gorjuša, Laze pri Domžalah, Rača, Račni vrh, Zalog pod Sveto Trojico, Sveta Trojica, 
Brezovica pri Dobu.  

 
Največja oddaljenost 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 v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena 
varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša. To so učenci iz naselij  Sv. Trojica, Rača, 
Račni Vrh, Zalog, Kokošnje, Studenec, Brezje in delno Krtina. Ugotovljeno je bilo, da je šolski okoliš dobro 
pokrit s šolskimi prevozi (in je temu primeren delež otrok, ki se vozi z avtobusi), vendar bi si v primeru 
razdalj, ki so krajše od 4 km, želeli več otrok, ki bi pešačili ali prihajali s kolesom. 
 
Analiza prihodov v šolo je pokazala, da se jih 36% vozi z avtom, 28% jih hodi peš, 25% z avtobusom ter 10% 
s kolesom. Več si jih želi v šolo hoditi peš, in sicer 36%, ter s kolesom, 26%, to pa so predvsem tisti, ki zdaj 
prihajajo v šolo z avtomobilom. Podatki so bili zbrani od vseh učencev. 
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Na 7-ih izbranih točkah je bilo v jutranji konici (7:15 – 8:15) in popoldanski konici (14:30 – 15:30) izvedeno 
štetje prometa. Izbrane so bile ključne točke prihodov učencev v šolo in sicer: 

- Pri podružnični šoli Krtina,  
- na cesti Želodnik – Moravče,  
- pri križišču s cesto Dob – Krtino,  
- na mostu čez avtocesto – Kidričeva,  
- most čez avtocesto – Gorjuša,  
- Šolska ulica,  
- Prešernova ulica,  
- Vegova ulica. 

 
Legenda: zelena – pešci, modra – kolesarji, oranžna – avtomobili, rdeča – tovorni promet. 

 



 

 
 
Ugotovili smo, da so vse ceste precej obremenjene z avtomobili, predvsem to velja za cesto Želodnik-
Moravče, katero prečkajo prebivalci Nove Krtine na poti do podružnične šole in Vegove ulice. Poleg 
avtomobilov je na obeh cestah tudi velik delež tovornjakov. Največji delež pešcev in kolesarje smo zaznali 
na Prešernovi ulici, v popoldanskem času pa tudi na Šolski ulici.  V vseh primerih je v popoldanskem času 
na vseh cestah več pešcev in kolesarjem, zato predvidevamo, da del tistih otrok, ki jih zjutraj pripeljejo starši, 
gre popoldan domov peš. Ugotovili smo, da na Vegovi ulici skoraj ni pešcev in kolesarjev, verjetno zaradi 
velike obremenjenosti z avtomobili in visokih hitrosti. 
 
Za vsako območje smo prikazali problematiko, ki se je pokazala preko intervjujev s predstavniki staršev, 
osnovne šole, občine ter analize iz Presoje prometne varnosti. 

  
 
 



 
Na območju Doba so intervjuvanci opozorili na nepregledno in ozko cestišče Prešernove ceste, ozek in 
neurejen pločnik Ljubljanske ceste ter problematično nizko ograjo na mostu čez Prešernovo cesto. 

 
 
Na poti iz Podrečja so v intervjujih izpostavili problematiko mostu, kjer je cestišče zelo ozko, ograja pa 
prenizka. Problematično je tudi križišče cest Podrečje- Dob in obvozna cesta proti AC, saj so hitrosti visoke, 
vozniki ne upoštevajo hitrostnih omejitev in semaforjev. Zaznali smo težavo prečkanja križišča za kolesarje. 
Ker je pot do osnovne šole v Domžalah primernejša za pešačenje, se starši odločajo za vpis otrok tja, čeprav 
spadajo v šolski okoliš Doba. 



 
 
Iz Turnš vodita dve cesti, ki sta obe brez pločnikov, uporabljajo pa ju tudi tovornjaki.  Ena vodi skozi Češenik 
in je nekoliko daljša. Druga, Vegova, je popolnoma ravna, in so jo pred nekaj leti asfaltirali. Posledica je  
povečane in hitrejši motorni promet na njej, ki onemogoča varno pot v šolo. Tekom intervjujev je prišlo do 
pobude, da se zapre za promet, zato smo jo izbrali za štetje prometa. 
 
Iz Količevega do šole na Dobu prav tako vodita dve cesti. Le otroci, ki živijo na vzhodni strani ceste, ki vodi 
od Količevega do Šaranovičeve ceste mimo trgovskega centra Arkadia Domžale, spadajo v šolski okoliš 
Dob. Ta cesta ima sicer urejen pločnik, vendar le na zahodni strani, zato jo je na poti do šole potrebno 
dvakrat prečkati. Gubčeva cesta, ki povezuje Šaranovičevo (oziroma Ljubljansko) na vzhodni strani in je 
bližnjica do šole, pa nima urejenega pločnika. Zato iz Količevega kljub majhni oddaljenosti do šole vozi šolski 
(nadstandardni) avtobus. 

 
 
 



 
Na območje Krtine, kjer se nahaja tudi Podružnična šola, se je izkazalo, da predstavlja velik problem križišče 
cest Želodnik - Moravče in Kidričeve ulice, ki vodi do podružnične šole in je brez semaforja in je zelo slabo 
urejen za pešce. Cesta Želodnik – Moravče je zelo prometna, hitrosti avtomobilov pa so visoke. Tudi na 
Kidričevi ulici so pogosto previsoke hitrosti avtomobilov, če bi bila ustrezno urejena, bi bila zelo primerna za 
kolesarjenje. Pri šoli je veliko motornega prometa v času prihodov v šolo tudi zaradi bližine vrtca. 
 
Na Brezju do avtobusne postaje ni speljanega pločnika in ni urejenega semaforiziranega prehoda za pešce 
čez cesto Želodnik – Moravče na severnem delu naselja. 

 
 
 
 



 
Naselja, ki ležijo jugovzhodno od naselja Gorjuš, so precej oddaljena od šole, zato so manj primerna za 
pešačenje in kolesarjenje. Intervjuvanci so opozorili na ozke bankine in visoke hitrosti avtomobilov. 
 
Prikazali smo tudi opažanja iz sprehoda po okolici šole s šolarji OŠ Dob, ki smo ga izvedli dne 29.3.2017 z 
učenci petih razredov OŠ Dob, ki obiskujejo kolesarski krožek, in kjer smo identificirali probleme, kot jih vidijo 
otroci. Želijo si predvsem umiritev motornega prometa, zaradi katerega se počutijo ogrožene, urejene 
pločnike in kolesarske poti ter dodatne prehode čez cesto. Šolarji so nam tudi pokazali njim zelo ljubo 
pešpot, ki jo uporabljajo na poti do šole. 
 

 
 
 
Prikazali smo prometne nesreče na tem območju iz let 2013, 2014 in 2015. Večina se jih zgodi ob 
Šaranovičevi in Ljubljanski cesti. 



 
 
 
 
 
DELAVNIŠKI DEL 
 
Delavnica je bilo izvedena v dveh delih, vsak del pa je bil razdeljen v izpolnjevanje delovnega lista in 
razpravo. Udeleženci so preko problemov, ki so jih identificirali v prvem delu, iskali rešitve v drugem delu 
delavnice. Vsak udeleženec je izpolnil delovni list, na katerem je nanizal tri rešitve za tri probleme. Razpravo 
smo organizirali tako, da smo najprej s črno zapisovali probleme po območjih, nato pa z rdečo še rešitve.  
 
Delovni list: Problemi in rešitve in iskanje možnih ukrepov 
 
 

 
 



 
 
 
Območje A: DOB 
 
PROBLEMI 
 
V času šolskih prireditev in sestankov obe cesti (Šolska in Prešernova) popolnoma zasedejo avtomobili, saj 
vsi starši pridejo z avtom. 
Prešernova ulica:  
- zgodi se, da je šolski avtobus, poln otrok, prisiljen se umakniti avtomobilu na pločnik, v zimskem 

času se zaradi snega še zmanjša razpoložljiv prostor. 
- zelo ozek pločnik v bližini šole,  
- položaj ekološkega otoka je neprimeren, saj je pločnik že tako ali tako preozek, prebivalci pa 

reciklirajo smeti ob najmanj primernih urah, 
- križišče s prednostnim ovinkom, kjer zaviješ levo proti šoli: Za pešce ni problematično, za voznike pa 

je, saj iz izkušenj 25 % voznikov iz nasprotne strani ne ve, da nimajo prednosti. Že samo po sebi je 
prednostni ovinek problem, ker ni naraven,smetarski. 

Šolska ulica:  
- ko gredo otroci iz šole, prečkajo cesto, kjer ni prehoda, hkrati je to najbližji izhod v šole. 

Drugo: 
-  povečan tranzit skozi Dob ob nesreči ali gneči na avtocesti, vozniki uporabljajo povezavo skozi Dob 

kot bližnjico do Domžal. Pogosto je kultura voznikov zelo nizka.  
 
REŠITVE 
 
- Prešernova ulica: Prehod za pešce in oznake; cesta naj bo naravnost prednostna. Morda je potrebno 

ojačati signalizacijo ali postaviti na vozišču fizične ovire, 
-  omejitev hitrosti na 30 km/h v celotnem naselju Dob. Možnost je tudi omejitve samo v določenem 

času, ko otroci hodijo v šolo, 
-  ureditev sistema JPP-ja in s tem razbremenitev avtoceste in posledično zastojev, do katerih prihaja, 

zlasti v primerih zaprtja avtoceste. To je v pristojnosti tako države ko občine. Prebivalci (starši) Krtine 
si želijo, da bi do železniške postaje v Domžalah prišli s hitrim avtobusom ter se tako izognili uporabi 
avtomobila, 

 
 
Območje B: Podrečje in Vir 
 
PROBLEMI  
 

- Pri prečkanju križišča Virske ceste in Prešernove ulice so nove cestne oznake, vendar kolesar ne 
more prečkati križišča, ker ga semafor ne zazna, zato mora sestopiti s kolesa in pritisniti za gumb za 
prečkanje križišča,  



- iz Vira do šole mora pešec oz. kolesar iti čez 5 semaforjev, kar je bistveno preveč – zaradi gostote 
semaforjev se vsak teden zgodi prometna nesreča (vozniki spregledajo bližino semaforjev). Ni jasno, 
kako delujejo semaforji. Zaradi nepredvidljivosti semaforjev otrok obupa in misli, da je nekaj narobe 
in ne počaka na zeleno luč. Semafor je lahko večji problem kot rešitev, 

- most čez Mlinščico je preozek, ograja je prenizka. 
 
REŠITVE 
 

- V križišču Podrečje, kjer semafor ne zazna kolesarja, je potrebno preveriti pentljo in po potrebni 
spremeniti mehanizem oz. urediti talne oznake, 

- iz Vira do šole je na Šaranovičevi oz. Ljubljanski cesti potrebno uskladiti cikel delovanje semaforjev, 
občina se trudi, je to v pristojnosti države, 

- v juliju 2017 bodo uredili most čez Mlinščico. 
 
 
Območje C: Količevo, Češenik, Turnše 
 
PROBLEMI  
 
- Izgradnja asfalta pred petimi leti na Vegovi ulici, ki je bila nekdaj makadamska. Od takrat se je 

povečalo število in hitrost avtomobilov in je cesta postala izredno nevarna za pešce in kolesarje. Ni 
varne poti v šolo. 

-  pomanjkanje pločnika na vzhodni strani ceste Količevo mimo Arkadie in neustrezno urejena 
Gubčeva cesta za pešce. 

 
 
REŠITVE 

- Cesta Turnše-Češenik: Ko bodo zemljiška razmerja urejena, se bo cestišče opremilo s pločnikom, 
saj je v proračuni denar za to pripravljen. Policija ugotavlja, da največ kršitev delajo tisti, ki tam živijo, 
je pojasnil predstavnik SPV, 

- možnost zaprtja ene izmed obeh cest za avtomobile. 
 
Območje D: Krtina 
 
PROBLEMI  
 
- zelo nevarno križišče v Krtini na poti do podružnične šole. Problem je prečkanje ceste ter dejstvo, da 

ni pločnika. Križišče je napačno sprojektirano, predvsem prehod za pešce: otroci morajo trikrat 
prečkati cesto, zato tega nihče ne dela. Križišče je Y oblike – tisti, ki pripeljejo iz smeri Želodnika, 
nadaljujejo proti Krtini čez prehod za pešce z nezmanjšano hitrostjo. Ko iz smeri Želodnika nekdo 
želi zaviti in čaka nasprotno vozeče, ga drugi po desni prehitevajo točno tam, kjer otroci čakajo na 
prečkanje ceste. Težava je tudi kultura voznikov: avtomobili ne ustavljajo učencem, 

-  problematična so tudi druga križišča na tej cesti (obstaja študija o tem, kako preurediti križišča izven 
središča občine Dob), na primer Studenec. Vendar bo več nesreč, če ga preuredimo tako, da bo 
formalno pravilen, meni predstavnik SPV, 

-  povečan tranzit in prevelike hitrosti avtomobilov skozi Krtino ob nesreči ali gneči na avtocesti, vozniki 
uporabljajo povezavo skozi Dob kot bližnjico do Domžal, 

- na poti od Krtine do Doba je več kritičnih točk (en del je sicer zelo dobro urejen). Ena izmed njih je 
nadvoz čez avtocesto: problem je, ker je zavit in posledično nepregleden. Kolesarje voznik opazi 
šele v zadnjem trenutku. Pozimi pločniki niso pluženi. Ni omejitve hitrosti, saj je že izven naselja 
(90km/h), 

- prevelike hitrosti na ozki poti do podružnične šole, prihaja do velike gneče, uporabljajo jo tudi 
traktorji, 

-  križišče pri nekdanji Žagi – predvideno je, da otroci prečkajo cesto in gredo mimo cerkve. Visoke 
ograje onemogočajo vidljivost. Otroka opaziš šele v zadnjem trenutku. 

 
REŠITVE 
 
-  izvedlo se bo semaforizirano križišče na ceste Želodnik – Moravče, kjer otroci s Krtine hodijo v 

podružnično šolo, projekt pripravlja občina,  
- zjutraj na Krtini pri PE Krtina vzpostaviti enosmerni promet za 1 uro (7:00-8:00), 
- povezava Dolenje vasi in Krtine po zasebnem zemljišču (predstavniki SPV so skeptični do tega 

ukrepa), 



-  omejitev hitrosti pri nadvozu iz avtoceste čez Krtino, jasnejše talne oznake, 
-  Ljubljanska cesta (od Šolske ulice proti Želodniku): popravilo razsutih pločnikov, kolesarska odžira 

pločnik – prestavitev kolesarske poti na cesto. 
 
 
Območje E: Gorjuša, Sv. Trojica 
 
PROBLEMI  
 
Območje je deloma gričevnato, zato iz vidika kolesarjenja oteženo.  

- Sv. Trojica je precej daleč, ni javnega prevoza, velik naklon pa otežuje kolesarjenje. Cesta iz Trojice 
je ozka in nepregledna, hitrosti avtomobilov pa previsoke! 

- iz Gorjuše bi lahko hodili peš ali s kolesom (je zelo primerno), vendar ob povečevanju števila 
prebivalcev na območju Sv. Trojice in Gorjuše prihaja do neprilagojenih hitrosti in povečanega 
prometa. Ni omejitev hitrosti. Ponekod manjka pločnik. Od mostu do šole je urejana pot za pešce in 
kolesarje. 

 
REŠITVE 
 
-  Omejitev hitrosti na cesti Gorjuša - Sv Trojica, 
-  ureditev nadvoza čez AC – talne oznake, zmanjšanje hitrosti pri nadvozu,  
- ureditev pločnikov na poti ob Gorjuši.  
 
 
Drugo: 
 
-  Razpršena poseljenost na območju šolskega okoliša je sama po sebi problem, saj so kritične točke 

iz vseh smeri prihoda v šolo. Pomanjkanje varnosti zato odbija trajnostne oblike prihoda v šolo.  
-  avtocesta je v prostor prinesla veliko prometnih zagat, ki se jih ne rešuje ustrezno.  
-  iz Podrečij in Krtine so cestne oznake za sharrow na cestišču, s čimer opozarjamo voznika na 

prisotnost kolesarja. Domnevamo, da se vozniki premalo zavedajo, kaj tovrstna signalizacija pomeni 
in bi bilo potrebno več informiranja. Sicer pa so iz Količevega in Želodnika urejene kolesarske 
povezave na pločnikih, kar ni ustrezna rešitev, saj je posledično premalo prostora namenjenega 
pešcem), skoraj nikjer pa ni zarisane kolesarske steze na cestišču, kar bi bilo ustrezneje, 

- pomanjkanje JPP-ja na območju.  
-  kultura voznikov je zelo slaba – želimo si, da bi bilo več promocije in informiranja voznikov o 

šibkejših udeležencih v prometu, prilagojenih hitrostih, 
- zgled staršev, učiteljev in celotne družbe, da je avto najprimernejša oblika mobilnosti.  
-  pomanjkanje, nejasna hierarhija pri določanju kriterijev varnih/nevarnih poti. Svet za preventivno 

varnost v prometu lahko poda negativno mnenje, kljub strokovnim dokazilom, da so določeni odseki 
nevarni. Na ravni države naj se hierarhija reši in temu primerno tudi odgovornost!  

-  neurejenost področja šolskih prevozov – šole sama organizirajo razpis, namesto da bi to naredila  za 
vse šole naenkrat, 

-  onemogočanje uporabe šolskih prevozov tudi drugim občanom in občankam, problematiko naj se 
naslovi na Ministrstvo za Infrastrukturo. 

 
 
REŠITVE 
 
- s podaljšanjem LPP linije bi lahko naredili osmico in pokrili celotno območje občine. Občina Domžale 

je pripravila linijo mestnega avtobusa, ki se še ni uresničila, 
-  dogovor z ministrstvom, da se odpravi praksa, da se pri vsakem novem trgovskem centru zgradi 

semafor, 
-  ravnateljica se strinja, da sta pešbus in bicivlak dobri ideji, 
- informiranje, ozaveščanje, promocija in aktivnosti za prihod na dogodke, roditeljske sestanke, 

proslave celotne družine trajnostno.  
-  spodbujanje skupnih prihodov v šolo, v kolikor to ni mogoče, pa vsaj deljenje avtomobilov ipd.  
-  spodbujanje šolskega osebja k prihodu v šolo trajnostno (nagrade, tekmovanje) …  
- z ureditvijo infrastrukture in skupnimi prihodi v šolo prihraniti  pri izdatkih za avtobusne prevoze.  
 
 
 
 



Zaključek 
 
Osnovno šolo Dob smo partnerji v projektu Trajnostna mobilnost v šoli izbrali glede na postavljene kriterije:  

- zainteresiranost šolskega kolektiva za sodelovanje 
- problematičnost okoliša 
- tipičnost območja in primernost za aplikacijo na druge šolske okoliše v Sloveniji,  
- dostopnost (iz vidika redukcije stroškov).  

 
V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli smo v šolskem okolišu Dob opravili intervjuje z deležniki (starši, 
vodstvom šole, občino, lokalnim prebivalstvom, otroki), anketirali šolsko osebje, 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. Rezultat je poglobljena analiza 
območja in prometne problematike šolskega okoliša, ki pa ne zadeve zgolj šolske skupnosti, temveč tudi 
lokalno skupnost in širše.  
 
Povzemamo, da zaradi nekaj kritičnih točk zelo otežena uporaba trajnostnih oblik mobilnosti. S celostnim in 
sistemski pristopom urejanja območij bi lahko dosegli preboj v kvaliteti bivanja in zmanjšali tako finančne 
izdatke (avtobusni prevozi) kot okoljske pritiske. Povečala bi se kvaliteta bivanja in zanimivost območij za 
preseljevanje mladih družin. 
 
V območju do 4km, kjer je pešačenje in kolesarjenje dosegljiva oblika mobilnosti, bi lahko s kombinacijo 
infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov dosegli preboj. Potrebno je sistematično delo s 
starši in otroki, da bodo lahko suvereno uporabljali obstoječe prometne sisteme in površine, brez skrbi za 
lastno varnost.  
 
 
  


