
  

Poročilo delavnice 

Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo? 
6.4.2017, 17:00 – 19:00 na OŠ Poljane

Udeleženci: starši otrok šolajočih se na OŠ Poljane in Waldorfski šoli, predstavnik SPV, MOL 
(Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet), ČS
Center, predstavniki izobraževalnih ustanov na Poljanah, zaposleni v izobraževalnih ustanovah, 
partnerji projekta TM v šoli (IpoP, Cipra Slovenija, Focus, ProstoRož)

Delavnico je moderiral Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora – IpoP
Zapisala Marjeta Benčina, Focus – društvo za sonaraven razvoj

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 imel ravnatelj OŠ Poljane, g. Žarko Tomšič, ki je poudaril, da so Poljane čudovit
okoliš Ljubljane (obdan z zelenjem in čisto v centru mesta). Žal pa je še kar nekaj prometnih 
problemov, ki jih je potrebno rešit. Pred časom so že podali predloge rešitev na MOL in ČS Center, 
vendar najbrž niso bili dovolj vztrajni. Projektu so pristopili, ker ga vidijo kot priložnost in 
vzpodbudo za iskanje rešitev za trajnostno prometno ureditev na Poljanah.

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 z akcijskim načrtom (mobilnostni načrt) za 
ureditev v smeri trajnostne mobilnosti. 5. Izdelati orodje za prenos rezultatov pilotov ter dobrih 
praks na druge šolske okoliše.

Ukrepe bomo razdelili 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.

mailto:info@ipop.si
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Analiza območja šolskega okoliša OŠ Poljane

Ana Grk iz ProstoRož je predstavila analize, ki so bile opravljene v začetnih fazah projekta. 
Poljane so območje visoke koncentracije izobraževalnih ustanov. 

 

mailto:prostoroz@gmail.com


OŠ Poljane obiskuje 365 učencev, cca 90 % učencev stanuje znotraj šolskega okoliša, na šoli je 56 
zaposlenih. 

Šolski okoliš OŠ Poljane je razmeroma majhen, najbolj oddaljena območja so od šole oddaljena 
1km zračne linije. Tako je okoliš kar se razdalj tiče izjemo primeren za trajnostne oblike mobilnosti.

Na šoli je bila izvedena anketa, ki je pokazala, da prihaja 58 % učencev v šolo peš, 10 % s kolesom,
30 % z avtom in 2 % z avtobusom (upoštevali so prevladujoči način prevoza). Podatki so bili zbrani
na populaciji 66 % učencev. 



Na 6-ih izbranih točkah je bilo v jutranji konici (7:30 – 8:30) in popoldanski konici (15:00 – 16:00) 
izvedeno štetje prometa. Izbrane so bile ključne točke prihodov učencev v šolo in sicer Streliška pri 
križišču z Roško ulico, Zemljemerska ulica ob šolo, Zdravstvena pot, Poljanska cesta, 
Strossmayerjeva ulica in Streliška pri Krekovem trgu.
Legenda: zelena – pešci, modra – kolesarji, rdeča – motorna vozila.



 

Izvedeni so bili tudi intervjuji s starši, predstavniki MO Ljubljana, predstavniki šole, ČS Center in 
drugimi deležniki s pomočjo katerih smo identificirali najbolj problematične točke v prometu na 
Poljanah. Sogovorniki so večinoma izpostavili pobude za umiritev motornega prometa, zaris 
manjkajočih prehodov za pešce, na posameznih odsekih izboljšanje razmer za pešačenje in 
kolesarjenje ter problematiko parkiranja turističnih avtobusov na Strossmayerjevi.





Z učenci petih razredov OŠ Poljane, ki obiskujejo kolesarski krožek, smo izvedli sprehod okoli šole
ter identificirali probleme, kot jih vidijo otroci. Želijo si predvsem umiritev motornega prometa, 
zaradi katerega se počutijo ogrožene ter dodatnih prehodov čez cesto. Motijo jih tudi preozki 
pločniki, količki na pločnikih, pomanjkanje kolesarske infrastrukture ter stoječ promet (zaparkirani 
pločniki).

Učni list persone in zbiranje problemov

Navodila
1 - vpišite starost, kraj bivanja, cilj vaše poti in namen
2 - vpišite čas odhoda od doma, 
3 - obkrožite kako greste na pot (peš, kolo, avtobus, avto), napišite koliko časa traja vaša pot in probleme, ki jih zaznate 
4 - če do cilja pridete na več načinov (npr. peš do postaje, nato z avtobusom), izpolnite za vsak del poti (glej točko 3)

Primer (otrok)starost: 12

Izhodišče: Ljubljana, Celovška cesta

Cilj: OŠ Poljane

Namen: V šolo

          Čas odhoda: 7:30

Čas: 20 min
Problem: nevarno prečkanje Celovške ceste, avtobus stoji v zastoju čez center 
mesta, postajališče še daleč od šole.

AP Ambrožev trg Čas čakanja: 0 min

Čas: 7 min
Problem: avtobus pelje skozi vasi, kjer ni potnikov, namesto da bi peljal po hitri 
cesti in bi prišel hitreje

Čas čakanja: 

Cilj (kraj, ulica): OŠ Poljane Čas prihoda: 7:57

Udeleženci so izpolnili učni list glede svoje vsakodnevne poti v šolo, službo, po opravkih ter 
izpostavili največje težave na poti. Probleme smo razdelili glede na način mobilnosti (peš, kolo, 
avto, javni prevoz).

PEŠCI

- neoznačeni prehodi za pešce vzpostavljajo kaos,
- jutranji kaos,
- manjkajoči prehodi čez cesto,
- manjkajoč prehod za pešce Štolba – Streliška – Parkiranje ob Waldorfski šoli,
- pri Waldorfski šoli je prehod čez  cesto vedno zaparkiran,
- križišče na koncu Zemljemerske (zraven transformatorja): ni avtomatskega načina prečkanja ceste
- Roška: prehodi manjkajo. Otroci z Mesarske po navodilih staršev gredo po napačni smeri, ker 
drugače ni možno oziroma je pot trikrat daljša in pomeni več prečkanj prometnih ulic,
- Roška je problem tudi z vidika onesnaženega zraka zaradi prometa in njegovega vpliva na zdravje 
predvsem otrok,
- pločnik ob Roški je pomanjkljiv,



- deljenje pločnika pešci – kolesarji (prostorska stiska za nemotorizirane oblike),
- odpiranje vrat avtomobilov pri kratkotrajnem parkiranju,
- preozek pločnik na Zdravstveni ulici,
- na Strossmayerjevi ni ločene meje med cesto in pločnikom,
- vozila na pločnikih (Roška, Zemljemerska)
- križišče Zdravstvena – Zemljemerska,
- preozki pločniki za trume turistov,

- prečkanje Zemljemerske pri klančini (Hudovernikova): če pot nadaljuješ mimo vrtca, ni pločnika, 
so zgolj količki. Staršem bi to pot odsvetovala. Šolsko parkirišče je v jutranjih urah zelo nevarno za 
pešce.
- Problem so starši, ki z veliko hitrostjo pripeljejo po parkirišču šole,skoraj do vrat in ogrožajo 
pešce.

KOLESARJI

- Roška cesta pod gradom: manjka kolesarska steza na tej strani,
- Strossmayerjeva: ni možno s kolesom, problem je tudi kratkotrajno parkiranje ob šoli,
- prihod iz Galjevice: na Dolenjski pri strelišču zmanjka kolesarske,
- Streliška je problem, mogla bi biti enosmerna in dobiti kolesarsko stezo. Z otroci si po cestni ne 
upamo, ker je prenevarno. Parkiranje je na obeh straneh. Ne vozijo se samo običajna vozila, ampak 
tudi avtobusi. Nemogoče je tja pustiti otroka zjutraj s kolesom,
- Poljanska cesta: kolesarska steza na njej je zelo nevarna,
- Gimnazija Poljane: kolesarji morajo zapeljati čez robnik, da pridejo v šolo, ni prilagojeno 
kolesarjem,
- na Streliški ni kolesarske steze,

MOTORNI PROMET

- kratkotrajno ustavljanje na Streliški (Waldorfska šola),
- kratkotrajno ustavljanje na Zemljemerski ob stezi do Zdravstvene šole (odpiranje vrat), prihod 
zdravstvenih delavcev v službo je omejen zaradi ustavljanja staršev,
- neurejeno kratkotrajno parkiranje pred OŠ Poljane (drop off),
- parkiranje v tem okolišu je resen problem,
- parkiranje turističnih avtobusov na Streliški ulici, čeprav je dolgoročno parkiranje nedovoljeno,
- vrtec na Strossmayerjevi: tudi premalo prostora za parkiranje, čeprav sta dva parkirna prostora 
namenjena staršem,
- nespoštovanje ostalih udeležencev v prometu,
- ozka Hudovernikova cesta – pešci hodijo po cestišču, ker jih je veliko, dva avta se ne moreta 
srečati,
- nepozorni vozniki, neupoštevanje signalizacij in omejitev hitrosti



Učni list Problemi in rešitve, iskanje možnih ukrepov

Udeleženci so preko problemov, ki so jih identificirali v prvem delu, iskali rešitve za svoje 
probleme. 



PEŠCI
- ozaveščanje voznikov, da vozijo previdno in ustavljajo na prehodih za pešce,
- Iz Mesarske je potrebno narediti prehod (podhod?),
- pločniki le za pešce,
- dvigniti pločnik na Strossmayerjevi,
- tipke za zeleno luč,
- shared space na nekaterih mestih, piktogrami na cesti, spremembe tlaka,
- zarisati in dvigniti prehode za pešce (križišče Zarnikove in Streliške, križišče Zarnikove  in 
Zemljemerske, križišče Zarnikove in Stare pravde)
- narediti izogibališče na pločniku pri spomeniku Toneta Tomšiča, kjer se otroke lahko varno spravi 
iz avta pred pričetkom Zdravstvene poti,
- ustrezen pločnik na križišču Zdravstvena pot – Zemljemerska,
- na začetku Zdravstvene poti namestiti potopni stebriček (vstop imajo le upravičeni uporabniki) in 
odstraniti količke na pločniku, da lahko pešci hodijo ’’vštric’’,
- zarisati prečni prehod pri vgradnih smetnjakih na križišču Stolba – Streliška,
- razširitev pločnika za trume turistov – ukinitee v parkirnih mest na Streliški ulici,
- urediti pločnik do (klanček ob vrtcu na Zemljemerski),
- cone umirjenega prometa 10 km/h – odvrniti tranziten promet

KOLESARJI
- legalizacija kolesarjenja po Poljanski cesti,
- kolesarnice,
- zarisati kolesarske steze (jasno vidna) na Streliški, Zemljemerski...

 MOTORNI PROMET
- Enosmerna Streliška: za dvosmerni promet je absolutno preozka,
- Potrebno je narediti neugoden tranzit čez Streliško (stanovalci in šolarji niso problem, problem so 
tisti, ki zgolj vozijo skozi),
- enosmerna Zemljemerska med Kumanovsko in Roško, na eni strani še dodatni parkirni prostori?
- enosmerna Hudovernikova,
- zmanjšati hitrosti, umirjanje prometa,
- Količki okoli parkirišč v okolici šol in vrtcev – fizično preprečiti parkiranje (veliko predlogov o 
omejitvi parkiranja v okolici šol),
- Dvigniti pločnik na Strossmayerjevi, da se onemogoči parkiranje,
- Drop off cone, od koder učitelji pospremijo prvošolce,
- rezervirana parkirišča – modre cone – ne pred vrati institucije (oddaljena), od koder bi lahko starši 
varno pospremili otroke v šolo,
- Starš (Waldorfska šola): dežuranje staršev v okolici šole ( vozniki, ki so veliki bolj disciplinirani): 
prepoved parkiranja v okolici šole,
- parkirna mesta za domicilne stanovalce,
- urediti dovoz zaposlenim (nagrade za tiste, ki pridejo s kolesi, peš).

SPLOŠNE REŠITVE
- izboljšanje razumevanja ostalih udeležencev v prometu,
- več ozaveščanja, predvsem voznikov avtomobilov, staršev,
- povečati jasnost prometnih oznak,
- vlaganje v infrastrukturo za javni promet,
- digitalizacija – za zmanjšanje potreb po mobilnosti,
- zapiranje okolice šol za motorni promet,
- ’prometni dedki’ - ne samo prvih nekaj dni v začetku šole, temveč skozi vse leto – plačani s strani 
občine.



Zaključek

Udeleženci so izpostavili kar nekaj problemov v prometu, predvsem vezanih na prihode otrok v 
izobraževalne institucije na Poljanah. Največ jih je izpostavilo problem nezačrtani prehodov za 
pešce, kar otrokom podaljša pot v šolo. Problem je tudi jutranji kaos in odlaganje otrok pred OŠ 
Poljane in Waldorfsko šolo, kjer je prihodov z avtomobili še veliko več. Stik motornega prometa s 
pešci in kolesarji na pločniku pred šolo, zaparkirane površine za pešce ter preozka infrastruktura za 
pešce in neurejena infrastruktura za kolesarje, še povečujejo kaos v jutranji konici, pred začetkom 
pouka. 

Predlogi rešitev so šli predvsem v smer dvignjenih prehodov za pešce, dodatnih prehodov tam, kjer 
jih ni in jasno označenih kolesarskih stez. Skoraj ni ulice, kjer se ne bi dalo izboljšati infrastrukturo,
da bi bila prijaznejša pešcem in kolesarjem. Treba pa je gledati tudi širše, saj bi najbrž marsikakšen 
zastoj rešil boljši JPP in širša ureditev mesta, tako bi se zmanjšal tudi tranzitni promet. Še vedno je 
velika težava neozaveščenost voznikov avtomobilov, ki kljub želji, da zaščitijo svoje otroke, 
ogrožajo druge pešce in se hkrati ne zavedajo škodljivih vplivov vožnje z avtomobili (v mestih). 
Zato bo potrebno vložiti veliko truda v spreminjanje navad udeležencev v prometu, predvsem pa v 
razumevanje potnikov, ki uporabljajo drugačna sredstva za premikanje. Starše pa lahko ozavestimo 
preko otrok tudi s projekti kot so PEŠBUS, BICIVLAK, PROMETNA KAČA ipd. Starši otrok 
Waldorfske šole se že organizirajo in vsako jutro skrbijo za varnost pred šolo. Morda pa ne bi škodil
tudi kak organizacijski ukrep – zamik urnika za prvošolce ali sprememba parkirne politike za 
zaposlene. 


