Načrtujmo skupaj zdravo mesto!
Lokalni načrt hodljivosti za občino Piran – Lucija
»predlog«

november 2021

Izdelali

Dr. Maja Simoneti, IPoP
Jana Okoren, IPoP
Goran Jakovac, IPoP
Anja Slapničar, IPoP
Urška Didovič, IPoP

Katarina Žemlja, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Katarina Žakelj, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Špela Berlot, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Dr. Andreja Zapušek Černe, Zavod Dostop

Lokalna delovna skupina
Ana Stavber (NIJZ OE Koper), Eneja Baloh (OŠ Lucija), Manica Remec (NIJZ OE Koper), Marko
Strle (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož), Mark Špacapan (Občina Piran, urad za
okolje in prostor), Mirela Flego (OŠ Sečovlje), Nataša Brljavec (Center za usposabljanje Elvira
Vatovec Strunjan), Rok Humar (občina Piran, področje prometa in šolskih poti), Nevenka
Kavčič (društvo Šola zdravja), Zlata Milič (OŠ Cirila Kosmača Piran), Zora Mužinić (KS Piran),
Matej Knep (Občina Piran, urad za družbene dejavnosti), Katja Radin (KS Lucija), Zdravko
Taškar (predsednik Društva upokojencev), Marina Sučić Vuković (NIJZ OE Koper), Marina
Dessardo (OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, podružnica Strunjan), Ingrid Ješelnik (OŠ
Cirila Kosmača Piran, podružnica Portorož), Nina Šegš (OŠ Cirila Kosmača Piran), Mojca
Stancich (OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran), Barbara Labor Omerzo (OŠ Vincenzo e Diego
de Castro Piran), Tadeja Bizjak (ZD Piran, Lucija).

2

Zahvale
OŠ Cirila Kosmača Piran s podružnicami, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran s podružnicami,
OŠ Lucija s podružnicami, OŠ Sečovlje s podružnico, Centru za komunikacijo, sluh in govor ter
Centru za usposabljanje Elvira Vatovec za izvedbo ankete o načinu prihoda otrok v šolo.
Eneji Baloh, šolarjem OŠ Lucija: Elmi H., Lindi R., Luciji B., Marku F. L., Pinu K., Špeli S., Tjaši G.,
Uli B., Valu B., Veroniki G., Žanu U. in Živi Z. za sodelovanje in udeležbo na urbanem sprehodu.
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POVZETEK
Lokalni načrt hodljivosti za občino Piran – Lucija (v nadaljevanju LNH Piran-Lucija) je nastal
pomladi in poleti 2022 kot rezultat drugega poziva Načrtujmo skupaj zdravo mesto! v okviru
programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. LNH
Piran – Lucija so izdelali IPoP, CIPRA Slovenija, Zavod Dostop in predstavniki občine Piran v
sodelovanju s številnimi lokalnimi akterji.
Občina Piran je bila za sodelovanje izbrana, ker je med vsemi zainteresiranimi občinami
pokazala največji interes za takojšen pričetek dela, hiter zagon sprememb ter visoko stopnjo
zavedanja o pomenu hoje za zdravje prebivalcev. Predstavnik občine Piran je prepričal tudi z
visoko stopnjo zavedanja o pomenu sodelovanja med strokovnimi službami s področja
družbenih dejavnosti, prometa in urejanja prostora na ravni občine ter vključevanja
prebivalcev v načrtovanje. Vključevanje lokalnih akterjev in prebivalcev je v procesu načrtovanja
hodljivosti ključno za spoznavanje z lokalnimi razmerami in zagon spreminjanja potovalnih
navad.
LNH Piran – Lucija je drugi od treh primerov ciljnega načrtovanja hoji prijaznega bivalnega
okolja, ki bodo izdelani v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, prvi je bil LNH za Črno
na Koroškem leta 2020. Pristop in proces priprave LNH sta bila v obeh občinah podobna,
rezultati so smiselno različni. V občini Piran je obravnava problematike zahtevala dve stopnji,
splošnejšo naravnano na občino kot celoto in podrobnejšo usmerjeno v območje Lucije. Iz
tega razloga je dokument dobil tudi ime Lokalni načrt hodljivosti Piran – Lucija.
Priprava LNH je pokazala, da je izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran nujno potrebno.
Ocena razmer in mnenja prebivalcev o pogojih za hojo so pokazala, da so v prostoru potrebne in
zaželene spremembe, ki bodo vsestransko izboljšale pogoje za hojo po vsakdanjih opravkih.
Poročilo o pripravi LNH Piran – Lucija sestavlja 10 poglavij, ki predstavljajo: proces dela,
oblikovanje fokusne skupine, predstavitev značilnosti občine, določitev ožjega območja
obravnave s pomočjo radijev hodljivosti, bistvene analitične ugotovitve, predloge ukrepov in
akcijski načrt ter priporočila.
Ugotovitve analize kažejo, da so razmere za hojo v občini Piran razmeroma dobre. Fizični
pogoji, relief, gostota poselitve, mešana raba, so primerni za hojo, prehodnost mesta in udobje
hoje je možno hitro povečati, učinkovitost lahko izboljša prenovljen vozni red javnega potniškega
prometa z dobro dostopno mrežo lokalnih in regionalnih avtobusnih linij. Največji problem

predstavljata selitev trgovine in storitev na robove naselij ter turizem, ki še ni sistematično
preusmerjen na trajnostno mobilnost. Sodelovanje s šolarji je pokazalo, da je za dobro počutje
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in varnost pešcev v občini najbolj aktualna kultura vožnje osebnih vozil. Povzamemo lahko, da
so za izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran bolj kot sami infrastrukturni ukrepi pomembni
organizacijski in ozaveščevalni ukrepi.
Proces priprave LNH je podprla fokusna skupina, sestavljena iz predstavnikov občine, javnih
zavodov, osnovnih šol, območne enote NIJZ in civilnodružbenih organizacij. Proces priprave
LNH preko fokusne skupine skuša spodbuditi sodelovanje med akterji z različnih področij ter
olajšati izvajanje potrebnih ukrepov in uresničevanje ciljev za izboljšanje pogojev za hojo . V
tem smislu je v procesu priprave LNH Piran-Lucija srečanje predstavnic in predstavnikov
osnovnih šol na drugi fokusni skupini sprožilo pobudo za sodelovanje med šolami pri

načrtovanju šolskih poti in okolice šol kar je pomemben rezultat projekta in primer dobre
prakse, ki ga je vredno prenesti tudi drugam.
Občina Piran je v odzivu na poziv za sodelovanje posebej izpostavila željo, da bi ukrepi LNH
dosegli šole. Posebnost LNH Piran - Lucija je zato postala analiza hoje v šolo in šolskih poti. S
pomočjo predstavnikov občinskih OŠ so bili prvič v analizo načina hoje v šolo vključeni vsi
šolarji, ki so bili na določen dan pri pouku. S pomočjo OŠ Lucija pa je bila prvič izdelana tudi
analiza razdalje med šolo in lokacijo bivanja šolarjev. S pomočjo skupine šolarjev z OŠ Lucija
in njihove mentorice so bili posebej analizirani pogoji za peš hojo v OŠ Lucija in pridobljene
informacije o izkušnjah otrok, ki redno hodijo peš. Na osnovi ugotovitev je OŠ Lucija s
posodobila svoj načrt šolskih poti ter dodala nanj tudi trase Pešbusa in postaje Poljubi in
odpelji.
Dobro sodelovanje je vodilo v organizacijo srečanja predstavnikov osnovni šol in župana
občine, Đenia Zadkovića v času Evropskega tedna mobilnosti septembra 2021. Ob tej priložnosti
je župan podpisal Mednarodno listino za hojo in občinski svet in upravo zavezal k ustvarjanju
boljših pogojev za hojo. Kot prva osnovna šola v Sloveniji je Mednarodno listino za hojo
podpisala tudi OŠ Lucija, ki se je v procesu izdelave LNH posebno angažirala in je predvsem
tudi sprožila pobudo za vzpostavitev delovne skupine predstavnikov šol v občini Piran.
Ena od posebnosti LNH je analiza univerzalne dostopnosti javnega prostora, ki je del
prizadevanj za urejanje hoji prijaznega okolja za vse in za enakovredno dostopnost do javnega
prostora, objektov, storitev in informacij. Analiza je bila v Piranu izdelana na osnovi ekspertne
ocene in žal brez vključevanja predstavnikov invalidskih organizacij. Ocena stanja zahteva
ukrepanje, dosledno revidiranje vseh načrtov in skrbno uveljavljanje standardov univerzalne
dostopnosti pri prenovah in rekonstrukcijah javnega prostora in prometnih ureditev. Za ta
namen občina potrebuje tudi organizacijo posvetovalne delovne skupine za naslavljanje
vprašanj univerzalne dostopnosti. Izkazalo se je, da je koncept vključevanja predstavnikov
reprezentativnih invalidskih organizacij in zagovornikov interesov invalidov morda včasih težko
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izvedljiv in je predvsem tudi subjektivno pogojen zato se je oblikovala pobuda za povezovanje
občin pri zagotavljanju ekspertne podpore za univerzalno načrtovanje. Delovna skupina je preko

občine in župana osebno podala pobudo predstavnikom vseh obalnih občin in županstvom,
da se oblikuje delovno telo, ki bo na medobčinski ravni obalnih občin zastopalo interese
reprezentativnih invalidskih organizacij v urejanju prostora.
Dokument kaže, da mora za izboljšanje pogojev za hojo občina Piran hojo umestiti tako v

zdravstveno kot v prometno politiko ter v urejanju prostora obravnavati pogoje za hojo
celostno. Zagotoviti mora boljše udobje hoje, senco, pitno vodo, klopi in počivališča ter
funkcionalnost avtobusnih postaj in voznega reda JPP. Najpomembnejši infrastrukturni ukrepi
za izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran pa se navezujejo na preureditev ceste Obala,
zagotavljanje peš prehodnosti naselja Lucija, spreminjanje potovalnih navad prebivalcev in
obiskovalcev ter prestrukturiranje mobilnosti v turizmu.
S pripravo LNH za občino Piran – Lucija se za občino in vključene akterje šele začenja
dolgotrajnejši proces delovanja v prid hoji in zdravju prijaznega urejanja prostora . Kot
narekuje koncept Zdravje v vseh politikah (HiAP, 2013) občino čakajo strukturne in
organizacijske spremembe, ki bodo zagotovile sistematično upoštevanje vplivov na zdravje in
zdravstveni sistem na vseh področjih in predvsem zagotovile ukrepanje čez meja področij in
zdravju koristne kumulativne učinke.
Občino Piran čaka predvsem:
●

skrbno urbanistično načrtovanje za zagotavljanje mešane rabe prostora in
kratkih razdalj med dejavnostmi v prostoru,

●

celostno in na počutje pešca osredotočeno načrtovanje prometnih ureditev,

●

spodbujanje aktivne mobilnosti v šolo in na delo, dogovor z invalidskimi
organizacijami o zagotavljanju univerzalne dostopnosti javnega prostora,

●

ozaveščanje o pomenu hoje in univerzalne dostopnosti prostora, javnih objektov,
storitev in informacij,

●

spreminjanje kulture vožnje in prometnih režimov na obstoječih cestah,

●

priprava nove parkirne politike,

●

izdelava mobilnostnih načrtov za javne ustanove in
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●

spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k hoji in kolesarjenju ob souporabi
javnega potniškega prometa na poti po vsakdanjih opravkih in pri udeležbi in
izvajanju kulturnih in turističnih dejavnosti.
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1 Izhodišča
Predlog Lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran je nastal v okviru programa Aktivno v
šolo in zdravo mesto. Program spodbuja aktivno hojo v šolo in s pripravo lokalnih načrtov
hodljivosti ozavešča o pomenu hoje kot zdravju koristne mobilnosti ter razvija znanje o
načrtovanju zdravju prijaznega bivalnega okolja. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje
RS in je del prizadevanj Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015-2025 - Dober tek Slovenija.
LNH je dokument, ki se osredotoča na pogoje za hojo v lokalnem okolju
in jih smiselno povezuje z javnim potniškim prometom ter podrejeno tudi s pogoji
za kolesarjenje. Namen LNH je spremeniti položaj hoje v okviru načrtovanja
trajnostne mobilnosti in položaj pešca v urejanju prometnega prostora predvsem
zaradi zdravstvenih in okoljevarstvenih koristi hoje. Cilj načrtovanja hodljivosti je
izboljšati pogoje za hojo v lokalnem okolju, ozavestiti lokalne peš razdalje in
spodbuditi spreminjanje potovalnih navad v korist aktivne mobilnosti.
Občina Piran se je za pripravo lokalnega načrta hodljivosti (v nadaljevanju LNH) ogrela že ob
prvem pozivu programa Načrtujmo skupaj zdravo mesto! leta 2020, priložnost za sodelovanje
pa je pridobila ob drugem pozivu leta 2021. V okviru drugega poziva je delovna skupina
programa pri izboru skušala dobro razumeti cilje in pričakovanja občin in do vključevanja
prebivalcev v načrtovanje. Vključevanje prebivalcev in drugih lokalnih akterjev v pripravo LNH
delovna skupina opredeljuje kot ključno sestavino procesa dela, ki prispeva k spoznavanju z
lokalnimi razmerami, oblikovanju učinkovitih rešitev in legitimizira ukrepe ter sproža takojšnje
vplive na spreminjanje potovalnih navad v lokalnem okolju. Pomemben kriterij za izbiro občine
ob drugem pozivu k sodelovanju je bila tudi pripravljenost predstavnikov občine za takojšen
pričetek dela in za kontinuirano izvajanje dela v spreminjajočih se epidemioloških razmerah
pomladi in poleti 2021. Za najbolj prepričljivo se je v tem okviru izkazala prijava občine Piran.
V prijavi je občina Piran izrazila veliko potrebo in motivacijo občinske uprave za zagon
sprememb na področju pogojev za hojo v lokalnem okolju in pri promociji hoje ter visoko
stopnjo zavedanja o pomenu hoje za javno zdravje prebivalcev. Predstavnik občine je pokazal
dobro razumevanje pomena povezovanja med delovnimi področji občinske uprave in
lokalnimi akterji za doseganje potrebnih sprememb v mobilnosti prebivalstva ter tudi tega, da
se s pripravo LNH za občino in vključene akterje šele začenja dolgotrajnejši proces delovanja
v prid hoji in zdravju prijaznega urejanja prostora. Hkrati je občina Piran izpolnjevala tudi vse
prednostne kriterije poziva.
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SWOT analiza lokalnega načrta hodljivosti
S- PREDNOSTI:
●

umestitev hoje in javnega zdravja v prometno politiko in urejanje prostora;

●

hitro izboljšanje pogojev za hojo v lokalnem okolju;

●

učinkovito uresničevanje skupnih ciljev lokalne skupnosti;

●

celovito in vključujoče urejanje skupnih zadev;

●

interdisciplinarno delovanje in ukrepanje;

●

krepitev operativne moči lokalne skupnosti - povezovanje akterjev s področja javnega zdravja,
prometa, urejanja prostora, izobraževanja, socialne varnosti, varstva okolja in turizma;

●

ustvarjanje skupne lokalne vizije o zdravju in mobilnosti;

●

krepitev družbene povezanosti in lokalne identitete;

●

medgeneracijsko povezovanje;

●

zagotavljanje univerzalne dostopnosti;

●

spodbujanje zdravju in okolju koristnih potovalnih navad;

●

koordinacija vidikov urejanja prostora in prometnih rešitev;

●

prihranek stroškov (urejanje prostora, pot v šolo, javno zdravje);

●

bolj učinkovito doseganje ciljev trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti.

W- SLABOSTI:
●

storitve niso na dosegu peš razdalje;

●

omrežje javnega potniškega prometa je šibko (linije, postaje, vozni redi) ;

●

avtomobilnost je vrednota;

●

avtomobilska infrastruktura (ceste, parkirišča) prevladuje nad infrastrukturo za hojo,
kolesarjenje in JPP v planih in prostoru;
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●

dostopnost do javnega prostora, storitev in informacij ni univerzalno dobra (gibalna in senzorna
oviranost je omejitev) ;

●

kultura vožnje ne varuje pešca in kolesarja v prometu;

●

nepovezano omrežje in slaba kakovost pešpoti;

●

onesnaženo lokalno okolje;

●

sektorsko omejeno delovanje javnih akterjev (prostor, promet, zdravje, šola);

●

predsodki do participacije / vključevanja uporabnikov v načrtovanje.

O- PRILOŽNOSTI:
●

bolj povezano delovanje javne uprave;

●

bolj učinkovito vključevanje lokalnih akterjev v urejanje lokalnih zadev;

●

boljša družbena povezanost;
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●

učinkovit prehod v nizkoogljično /podnebno odporno/ prihodnost;

●

uresničevanje strateških ciljev prometne politike;

●

izboljšanje stanja okolja - manj emisij in hrupa;

●

kakovostno bivalno in delovno okolje;

●

več javnega prostora za vse;

●

kakovostno bivalno in delovno okolje;

●

izboljšanje javnega zdravja in dobrega počutja;

●

prihranek stroškov za zdravstveno oskrbo;

●

univerzalno dostopen javni prostor in objekti;

●

manj prometnih nesreč;

●

trajnostni razvoj lokalne ekonomije, kulture in turizma;

●

razvojna privlačnost okolja;

●

razvoj novih dejavnosti in storitev in nova delovna mesta.

T- NEVARNOSTI:

●

pomanjkanje politične volje;

●

neusklajenost razvojnih interesov - ni skupne vizije;

●

parcialno urejanje prostora - ni povezovanja med fazami in vidiki urejanja;

●

pomanjkanje motiva za spreminjanje potovalnih navad;

●

nadaljevanje rasti števila osebnih vozil;

●

visoki standardi obveznega urejanja parkirišč ob novi gradnji;

●

povečevanje parkirnih kapacitiet - nova parkirišča;

●

gradnja novih nakupovalnih središč izven naselij;

●

pomanjkanje sredstev za nove ureditve.

15

1.1 Cilji priprave lokalnega načrta hodljivosti
Priprava lokalnega načrta hodljivosti sledi štirim ciljem:
●

Ozaveščati o pomenu hoje za zdravje in dobro počutje ter celosten lokalni razvoj.

●

Umestiti hojo v načrtovanje in urejanje prometa in mobilnosti na lokalni ravni.

●

Zagotavljati univerzalno dostopen javni prostor, stavbe in informacije.

●

Sprožiti proces spreminjanja potovalnih navad prebivalcev, zaposlenih in gostov.

Občina Piran je v svoji prijavi na poziv k sodelovanju pri pripravi LNH posebej izpostavila štiri
cilje in sicer:
-

z načrtovano in celovito ureditvijo šolskih poti doseči, da bodo te med starši
predšolskih in šoloobveznih otrok prepoznane kot varne in zanesljive;

-

povečati delež peš prihodov predšolskih in šoloobveznih otrok v vrtce in osnovne
šole;
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-

izboljšati razmere na področju dostopnosti za gibalno ovirane kljub specifičnim
pogojem, ki jih narekuje varstvo kulturne dediščine;

-

pridobiti celostno strategijo za učinkovito promocijo hoje in kolesarstva in izboljšati
načrtovanje infrastrukture za hojo in kolesarjenje.

Izdelava LNH Piran-Lucija je sledila pričakovanjem občine in izpostavila pomen urejanja
šolskih poti in aktivne hoje otrok v šolo in univerzalne dostopnosti prostora ter sprožila
oblikovanje več ukrepov za izboljšanje razmer na teh dveh področjih. Proces priprave je tudi
omogočil oblikovanje ukrepov za spremembe potovalnih navad šolarjev in za zasnovo
celostne strategije promocije hoje in kolesarstva ter za izboljšanje načrtovanja infrastrukture
za hojo in kolesarjenje.

1.2 Metode in proces priprave LNH
Priprava lokalnega načrta hodljivosti se metodološko opira na usmeritve Ministrstva za
infrastrukturo Infrastruktura za pešce (2017) in predvsem na Smernice za pripravo Celostne
prometne strategije (Plevnik s sod., 2021). Smernice narekujejo načrtovalcem
interdisciplinaren pristop, osredotočenost na človeka, dostopnost in kakovost bivanja ter
posebej opozarjajo na pomen participacije, ki javnost in več drugih deležnikov vključuje v vse
faze načrtovalskega procesa. Namen vključevanja širokega spektra lokalnih akterjev in
splošne javnosti sta legitimizacija ukrepov in uresničevanje ciljev načrtovanja, med drugim
tudi spreminjanje potovalnih navad.
Lokalni načrt hodljivosti smo v občini Piran pripravili s kombinacijo metod dela po predhodno
določenem postopku v več fazah. Poleg klasičnih analitičnih metod, terenskega dela in
pregleda občinskih programov in projektov smo organizirali delo z lokalno fokusno skupino,
izvedli številne intervjuje, urbani sprehod s šolarji in se posvetovali z javnostjo v okviru
možnosti glede na epidemiološke razmere.
Sam proces dela je pri pripravi LNH organiziran v sedem faz (glej shemo), od priprav in
organizacije fokusne skupine do določitve območja obravnave, analize in ocene stanja do
priprave nabora ukrepov in prioritizacije ukrepov v akcijskem načrtu. Postopek procesa dela je
opisan posebej v poglavju 2.
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Slika 1: Shema postopka priprave LNH

2 Proces priprave LNH Piran – Lucija
Pregled občinskih strateških in izvedbenih dokumentov s področja prometa, zdravja in
prostora
Opravljen je bil pregled sledečih občinskih dokumentov in programov:
•

Celostna prometna strategija Občine Piran (2017)

•

Aplikacija

ukrepov

ROSEE

na

področju

infrastrukture

cest

v

okolici

vzgojnoizobraževalnih zavodov v pilotni občini Piran (AMZS, 2014)
•

Regionalni razvojni program regije Istra, Brkini, Kras za obdobje 2021-2027

•

Priprava študij in načrta mobilnosti za občino Piran v okviru projekta Adria.MOVE IT!
(2012)

•

Demografski podatki za leto 2019 (SURS),

•

Podatki o zdravju v občini za 2019 in 2020 (Zdravje v občini, 2019, 2020)

•

Podatki o prometnih nesrečah med leti 2015 in 2020 v občini Piran (Javna agencija
Republike Slovenije za varnost prometa, 2020)

•

Podatki o redarstvu v občini Piran za leto 2020 (občinsko redarstvo)

•

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Vrtec v Luciji

Oblikovanje fokusne skupine
Lokalna fokusna skupina se sestavi z namenom pridobivanja kar najbolj aktualnih in
relevantnih informacij in vključevanja predstavnikov lokalne uprave in organizacij s področja
javnega zdravstva, šolstva, nevladnih in civilnodružbenih organizacij kot poznavalcev prostora
in potreb lokalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo fokusne skupine se sproži tudi sodelovanje
med posamezniki, ki delujejo na presečnih in sorodnih področjih, ki jim v prihodnje omogoča
nadaljevanje in krepitev sodelovanja pri izvajanju ukrepov in uresničevanja ciljev lokalnega
načrta hodljivosti.
Lokalno fokusno skupino so v procesu priprave LNH za občino Piran – Lucija sestavljali
naslednji udeleženci: Ana Stavber (NIJZ OE Koper), Eneja Baloh (OŠ Lucija), Manica Remec
(NIJZ OE Koper), Marko Strle (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož), Mark Špacapan
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(Občina Piran, urad za okolje in prostor), Mirela Flego (OŠ Sečovlje), Nataša Brljavec (Center
za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan), Rok Humar (občina Piran– področje prometa in
šolskih poti), Nevenka Kavčič (društvo Šola zdravja), Zlata Milič (OŠ Cirila Kosmača Piran),
Zora Mužinić (KS Piran), Matej Knep (Občina Piran, urad za družbene dejavnosti), Katja Radin
(KS Lucija), Zdravko Taškar (predsednik Društva upokojencev), Marina Sučić Vuković (NIJZ OE
Koper), Marina Dessardo (OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, podružnica Strunjan), Ingrid
Ješelnik (OŠ Cirila Kosmača Piran, podružnica Portorož), Nina Šegš (OŠ Cirila Kosmača Piran),
Mojca Stancich (OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran), Barbara Labor Omerzo (OŠ Vincenzo
e Diego de Castro Piran), Tadeja Bizjak (ZD Piran, Lucija).

Analiza stanja in priprava prve ocene hodljivosti okolja
Konec marca je delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto izvedla prvi terenski
ogled stanja in s pomočjo opozorilnega seznama preverila hodljivost prostora. V sklopu ogleda
je nastal prvi osnutek ocene stanja. Ocena hodljivosti se oblikuje s pomočjo preglednega
seznama, ki ocenjevalca opozarja na značilnosti prostora, ki so pomembne za udobje in
varnost hoje in omogoča podajanje kvantitativne ocene (1-6) po naslednjih kriterijih: pločniki,
prehodi za pešce, urbana oprema, občutek varnosti, zanimivost okolice, dostop do lokalnih
storitev, pogoji za kolesarjenje, javni potniški promet in kultura vožnje. Istočasno se sproti
oblikuje nabor drugih opažanj in značilnosti, ki zahtevajo odziv in obravnavo v okviru priprave
LNH.

Analiza načina hoje v šolo
Šole imajo v programu promocije zdravstvenih koristi aktivne hoje v šolo in hodljivosti posebno
vlogo, ki jo delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto poudarja tudi v okviru
priprave LNH. Da bi dali šolam dodatno težo v procesu priprave LNH smo v občini Piran v prvič
analizirali način prihoda v šolo na vseh osnovnih šolah sočasno.
Na desetih izobraževalnih ustanovah je bila na isti dan izvedena anketa o tem, kako so tisti
dan otroci prišli v šolo in kako bi si želeli potovati. Učence smo anketirali s pomočjo učiteljev
in ugotovili smo podobno kot drugod kjer se o tem pogovarjamo s šolarji. Učenci v anketah in
razgovorih izražajo željo po bolj samostojnem in aktivnem načinu hoje v šolo kot ga lahko
dejansko prakticirajo. Podrobnejša analiza sledi v posebnem poglavju 4 – Pot v šolo.
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Prva fokusna razprava – določitev okvira in območja obravnave
V začetku aprila je bila izvedena fokusna razprava z vnaprej sestavljeno skupino lokalnih
akterjev (občina, lokalne skupnosti, SPV, Zdrava mesta, ZD, CKZ, NIJZ, društva, šole). Člane
fokusne skupine smo seznanili s projektom, cilji in načinom dela ter procesom priprave
lokalnega načrta hodljivosti in z njihovo vlogo pri pripravi LNH.
V prvem sklopu razprave so se člani skupine predstavili, opredelili svoje povezave in navezave
na temo hoje ter dosedanje delovanje na področju spodbujanja hoje in gibanja v občini Piran.
Med drugim so delili svoje izkušnje s hojo, hojo v šolo in dodali komentarje na uvodno anketo,
ki jih je spraševala po načinu hoje na delo.
V drugem delu pa so jim bile predstavljene dosedanje ugotovitve o razmerah za hojo v Piranu
z nadaljevanjem razprave o pogojih za hojo v mestu in navadah prebivalcev. Izpostavljeni so
bili ključni izzivi in ovire, ki čakajo občino Piran pri zagotavljanju hoji in zdravju bolj prijaznega
okolja za vse.
Na podlagi predhodne ocene stanja (preliminarna študijska analiza in analiza stanja na terenu),
pridobljenih podatkov in posvetovanja s fokusno skupino smo določili tudi ožje območje za
pripravo LNH.
Odločitev, da se delo osredotoči na območje Lucije je izhajala iz spoznanja, da bodo na ta
način upoštevana pričakovanja občine ob prijavi k sodelovanju in naslovljeno bivalno okolje z
največjo gostoto stalnega prebivalstva v katerem so tudi nekatere pomembne občinske
ustanove kot so Zdravstveni dom, šole in vrtci ter tudi glavna avtobusna postaja. S pomočjo
analize peš razdalj smo ugotovili, da sta center Lucije in OŠ Lucija v središču lokalnega
dogajanja in da so peš razdalje med dejavnostmi na območju idealne za to, da se večina
vsakdanjih poti v naselju opravi peš ali s kolesom.
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Slika 2: Območje obravnave in ožje območje za pripravo LNH

Opredelitev območja za pripravo LNH
Za potrebe priprave LNH je bilo v omejenih časovnih in finančnih pogojih programa Aktivno v
šolo in zdravo mesto območje celotne občine Piran preobsežno. V procesu priprave smo zato
proučili prostorske značilnosti občine in predvsem poselitve ter iskali iztočnice za
osrediščenje dela na območje, kjer bo priprava načrta lahko dala rezultate, ki bodo dosegli
največje število prebivalcev in dejavnosti ter prispevali k uresničevanju ciljev, ki vodijo pripravo
LNH za občino Piran – Lucija.
Analizirali smo prostor občine in sledeč ciljem občine Piran izraženim v prijavi na poziv
Načrtujmo skupaj zdravo mesto! ter informacijam pridobljenim v fokusni skupini opredelili
širše in ožje območje obravnave. Analize so bile zato izvedene na dveh nivojih, na širšem
območju celotne občine Piran in ožje, podrobneje za naselje Lucija, ki je lokalno središče

storitvenih in javnih ustanov. Posebno pozornost pa smo namenili območju okolice osnovne
šole Lucija, obeh enot vrtca Morje, Zdravstvenemu domu in TPC Lucija z glavno avtobusno
postajo.
Sledila je določitev območja za katero naj se izdela lokalni načrt hodljivosti. Čas in projektna
sredstva sta zahtevala smiselno omejitev območja. Za potrebe zamejitve območja smo izvedli
analizo peš dostopnosti različnih dejavnosti in s pomočjo radijev hodljivosti na koncu zajeli v
območje obravnave naselje Lucija z jedrom naselja in OŠ Lucija v središču zanimanja. Radije
hodljivosti opredelimo kot mero za določitev sprejemljiovsti peš razdalje med lokacijami, ki je
osnovana na hoji s hitrostjo 3,6 km/h s katero v 5 minutah povprečen uporabnik prehodi 300
metrov. Do vrednosti smo prišli s pomočjo izkušenj iz predhodnih nalogah. V Luciji nam je
analiza z radiji hodljivosti pokazala, da je zelo velik delež poselitve (gosto poseljenega dela
naselja) vključno s šolo manj kot 15 minut peš hoje oddaljen od jedra z avtobusno postajo,
knjižnico in zdravstvenim domom.
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Slika 3: Radiji hodljivosti od Avtobusne postaje in OŠ Lucija

Urbani sprehod – vključitev šolarjev v analizo hodljivosti
V okviru priprave Lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran smo z učenci OŠ Lucija izvedli
urbani sprehod v šolskem okolišu. V petek, 14. 5. 2021, smo se srečali z enajstimi šolarji iz
druge in tretje triade OŠ Lucija ter s pomočnico ravnateljice in njihovo učiteljico geografije
Enejo Baloh1. Naš sprehod se je začel s pogovorom pred šolo, kjer smo skupini predstavili
namen sprehoda ter jih vprašali, kako hodijo v šolo, kakšna je njihova pot, kako se po naselju
gibajo v prostem času ter kako se počutijo kot udeleženci v prometu. Učenci so z nami delili
svoje izkušnje z njihove poti v šolo in nas opozorili na situacije, zaradi katerih se kot udeleženci
v prometu počutijo neprijetno in manj varno kot bi si želeli.

24

Slika 4: Trasa urbanega sprehoda s šolarji OŠ Lucija

1

Prispevek o urbanem sprehodu z učenci smo objavili na spletni strani programa, dostopno na:
https://www.aktivnovsolo.si/urbani-sprehod-z-ucenci-osnovne-sole-lucija/ [10.11.2021]

Analiza oddaljenosti kraja bivanja od osnovne šole - primer OŠ Lucija
Načrtovanje hodljivosti med drugim temelji na poznavanju peš razdalj med dejavnostmi in
storitvami. Z mrežo vzgojno varstvenih in izobraževalnih zavodov občina in država
zagotavljata kakovost preskrbe z ustanovami in enakovredne pogoje bivanja za vse. V
urbanistični teoriji in praksi pa sta prav dolžina in varnost poti v šolo ena od mer za kakovost
bivalnega okolja.
Za šolo in občino je velik izziv, da se čim več otrokom omogoči aktivno in samostojno pot v
šolo. V Luciji je šolo in pripravljavce LNH zanimalo, kako daleč od šole pravzaprav bivajo učenci
OŠ Lucija. Najprej smo izračunali, kako daleč je peš od šole do posameznih delov naselja, nato
pa smo izohrone prekrili z lokacijami bivanja. Podrobnejše ugotovitve analize so predstavljene
v 4 poglavju – Pot v šolo.

Intervjuji – vključitev dodatnih pogledov uporabnikov in organizacij na stanje
Izvedenih je bilo 7 intervjujev s posameznimi reprezentativnimi akterji s področja urejanja
prostora in cestnega prometa, predstavniki organizacij s področja varovanja javnega zdravja
in spodbujanja gibanja, krajevne skupnosti ter društva upokojencev, ki so delili svoje izkušnje,
poglede in izzive glede hodljivosti v občini Piran in na ožjem obravnavanem območju v Luciji.

Opredelitev ključnih ugotovitev
Na podlagi ocene stanja, pridobljenih podatkov in posvetovanja s fokusno skupino smo v
občini Piran najprej določili ožje območje obravnave. Podrobno analizo pogojev za hojo smo
potem izdelali za območje naselja Lucija, pri čemer sta bili izhodišče za prikaz peš dostopnosti
in opredelitev radijev hodljivosti glavna avtobusna postaja in OŠ Lucija. Lokaciji med sabo kljub
blagem vzponu nista oddaljeni več kot deset minut peš hoje kar govori o potencialu okolja za
aktivno mobilnost zaposlenih in prebivalcev. Zbrane ugotovitve v 6. poglavju se nanašajo na
konkretne lokacije in območja ter na splošne značilnosti površin za pešce in pogoje za hojo, in
sicer so to udobje hoje, kakovost tlakov in funkcionalnost prečkanj, povezanost poti, varnost
hoje in univerzalna uporabnost poti, to je dostopnost za vse.
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Druga fokusna razprava – preveritev analitičnih ugotovitev
V okviru priprave Lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran je avgusta 2021 potekalo drugo
spletno srečanje z lokalno delovno skupino deležnikov s področja šolstva, zdravja,
prostorskega načrtovanja ter občinske uprave. Od 10 udeležencev jih je 6 na srečanje prišlo
prvič. Namen druge fokusne skupine je bila predvsem predstavitev ugotovljenih problemov in
izzivov za izboljšanje hodljivost v občini Piran in na ožjem obravnavanem območju, ki jih je
delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto zaznala skozi predhodne izvedene
aktivnosti.

Analiza univerzalne dostopnosti z vidika izenačevanja možnosti invalidov
Analiza univerzalne dostopnosti prostora, informacij in storitev v skladu z zakonom o
izenačevanju možnosti za invalide (ZIMI) in gradbenim zakonom je bila v Piranu izvedena na
specialistični ravni s pomočjo predstavnice Zavoda Dostop, dr. Andreje Zapušek Černe. V 5.
poglavju so podrobneje predstavljena izhodišča in splošne ugotovitve preliminarnega ogleda
stanja v prostoru. Predstavnikov invalidskih organizacij v analitični proces nismo uspeli
vključiti, pridobili smo mnenje o stanju s strani starejših.
Konkretne ugotovitve so skupaj z ostalimi ugotovitvami povzete v 6. poglavju, nabor ukrepov
za zagotovitev dostopnosti na območju treh glavnih peš povezav v Luciji pa je vključen v sklopu
ukrepov v 8. poglavja tega dokumenta.

Ureditev postaj Poljubi in odpelji na šolskih poteh OŠ Lucija
OŠ Lucija se je zelo aktivno vključila v pripravo LNH in skupaj s šolarji o problematiki pomagala
razmišljati zelo široko, z vidika prometnih ureditev v neposredni okolici šole, načrtovanja
šolskih poti za samostojno hojo in kolesarjenje v šolo in ustvarjanja pogojev za spreminjanje
potovalnih navad. Med drugim so dali pobudo za ureditev postaj Poljubi in odpelji in
razbremenitev prometnega prostora v neposredni okolici šole pred začetkom pouka. Skupaj
smo tako predvideli tri postaje, s katerih se bodo otroci lahko sproščeno sprehodili do šole.
Koncept postaj Poljubi in odpelji temelji na možnosti zagotavljanja peš hoje v šolo tistim
učencem, ki jim sicer to ni omogočeno. Na določenih postajališčih lahko starši varno odložijo
otroke in jim omogočijo, da kratko pot do šole prehodijo, prostor v okolici šole pa pomagajo
razbremeniti negativnih vplivov ustavljajočih se vozil.
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Slika 5: Postaje Poljubi in odpelji OŠ Lucija

Podpis Mednarodne listine za hojo in srečanje s predstavniki osnovnih šol
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je jeseni 2021 na pobudo programa Aktivno v šolo in
zdravo mesto župan občine Piran Đenio Zadkovič podpisal Mednarodno listino za hojo ter
tako prepoznal pomen hoje za lokalno skupnost in zdravje ljudi ter občinski svet in občinsko
upravo zavezal k ustvarjanju boljših pogojev za hojo.
Mednarodno listino za hojo je prva med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami podpisala tudi
OŠ Lucija in s tem postala prva šola v Sloveniji, ki se je s podpisom listine zavezala k
zmanjšanju fizičnih, družbenih in institucionalnih ovir za hojo v lokalnem okolju ter k
sodelovanju z drugimi akterji, da bodo skupaj ustvarjali kulturo okolja in sobivanja, v kateri se
ljudje radi in pogosto odločajo za hojo kot način opravljanja vsakdanjih poti.

Zagon povezovanja in sodelovanja šol in šol s prilagojenim programom pri načrtovanju
šolskih poti
Podpis Mednarodne listine za hojo je v občini Piran potekal v prisotnosti predstavnic in
predstavnikov piranskih osnovnih šol, ki jih je vključevanje v pripravo Lokalnega načrta
hodljivosti za občino Piran v okviru aktivnosti Načrtujmo skupaj zdravo mesto! spodbudilo, da
so zagnali pobudo za sodelovanje in skupno naslavljanje vprašanj vezanih na aktivno
mobilnost otrok in načrtovanje šolskih poti v občini Piran.

Preveritev ugotovitev s prebivalci
Bistvene analitične ugotovitve, ki smo jih pridobili s kombinacijo analitičnih metod in podrobno
analizo stanja pogojev za hojo v občini Piran in Luciji, smo preverili tudi z občani in prebivalci
s pomočjo ankete. Javne razprave zaradi epidemioloških razmer nismo uspeli organizirati,
zato smo razširili posvetovanje preko intervjujev in izvedli spletno anketo. Vabilo k
izpolnjevanju ankete smo širili s pomočjo članov lokalne fokusne skupine, preko Facebook
strani Občine Piran ter kanalov programa Aktivno v šolo in zdravo mesto.
Anketa je bila pripravljena s pomočjo spletnega orodja 1KA. Anketa je bila sestavljena iz 3
delov. V prvem delu smo med prebivalci z odgovori na vrednostni lestvici od 1 do 5 preverjali
strinjanje z nekaj našimi ugotovitvami, v drugem delu so se vprašanja naslanjala na hojo v šolo,
v tretjem delu pa so bila osnovna demografska vprašanja. Anketa je bila anonimna. Prejeli smo
odgovore od 164 oseb, od tega 68% prebivalcev KS Lucija.
Vprašanja so zbrana v Prilogi 1– Anketa o pogojih za hojo. Ugotovitve iz ankete so
predstavljene skupaj z drugimi analitičnimi ugotovitvami v 6. poglavju, rezultati ankete pa so
zbrani v Prilogi 2– Analiza ankete o pogojih za hojo.

Nabor ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo
Na podlagi prebranih dokumentov in prejetih povratnih odzivov lokalne delovne skupine, otrok
ter prebivalcev, je bil izdelan nabor ukrepov, ki bi v občini izboljšali pogoje za hojo. Zajemajo tri
kategorije ukrepov, in sicer infrastrukturne, organizacijske ter ozaveščevalne. V prvem delu so
predstavljeni splošni ukrepi, ki jih je možno implicirati v krajih po celotni občini, v drugem delu
pa specifični za izbrano območje v Luciji.
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Akcijski načrt
Iz celotnega nabora ukrepov smo izbrali po naši presoji najpomembnejše, ki bodo izdatno
prispevali k ciljem Lokalnega načrta hodljivosti in imajo potencial za velike in hitre učinke v
prostoru. V akcijskem načrtu je tako zbranih 8 sklopov izvedljivih ukrepov. V prvem delu so
navedeni pozitivni učinki navedenih ukrepov, v drugem pa je opredeljena podpora ukrepov s
strani občanov. K tabeli akcijskega načrta (Tabela 4) je priložena tudi utemeljitev vsakega od
sklopov ukrepov.
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3 Predstavitev občine in izhodišča za opredelitev
območja obravnave LNH Piran – Lucija
3.1. Profil občine
Občina Piran je ena izmed treh obalnih občin in hkrati najbolj turistično razvita občina v
Sloveniji. Ob obali se raztezajo tri največja in medsebojno sklenjena naselja Piran, Portorož in
Lucija.

Splošni podatki o občini
Občina Piran je leta 2019 štela 17.692 prebivalcev. Več kot 70 % jih živi v priobalnih naseljih,
največ v Luciji, kjer je približno 34 % vseh občanov (6.069 prebivalcev).
Najgosteje naseljeno naselje je Piran s skoraj 5.360 prebivalci na kvadratni kilometer. Celotna
občina je nadpovprečno gosto naseljena – na kvadratnem kilometru površine namreč živi
povprečno 407 prebivalcev (Slovenija 103 prebivalci na km2) (SURS, 2020).

Demografske značilnosti
Indeks staranja prebivalstva v občini je med višjimi v Sloveniji in znaša 194,2, medtem ko je
povprečje v Sloveniji 132,9. (Indeks staranja, 2019)
Naravni prirast je negativen, selitveni pa zelo nizek (1,9 na 1.000 prebivalcev), tako je skupni
prirast enak nič (Slovenija 7,2) (Naravno gibanje prebivalstva, 2019; Selitveno gibanje
prebivalstva, 2019).

Zdravje v občini Piran
V zadnjem poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zdravje v občini 2020, so za Piran
izpostavljene sledeče posebnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem. Vrednosti slednjih so
v zadnjih štirih letih bolj kot ne konstantne.
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Zdravstveno stanje in umrljivost
-

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od
slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.

-

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih
35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

-

Pri starejših prebivalcih je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6
na 1000, v Sloveniji pa 6,5.

-

Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.

-

Stopnja umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) je bila 56 na 100.000
prebivalcev, v Sloveniji pa 77. Prav tako je nižja tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka od
slovenskega povprečja. Oba kazalnika padata, torej se stopnjai umrljivosti zaradi
bolezni srce in ožilja ter vseh vrst raka skozi leta znižujeta.

-

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa
19.
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-

Razširjenost težav v duševnem zdravju se je v zadnjih letih povečala. (RRC Koper, 2020)
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

-

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju, vendar skozi leta rahlo pada in
se oddaljuje od povprečja (49,6 leta 2017, 48,1 leta 2020). Tudi prekomerna
prehranjenost otrok je blizu slovenskemu povprečju in se skozi leta delež prekomerno
prehranjenih otrok povečuje (leta 2017 23,3 % in 24,6 % leta 2020).

-

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na
1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.

-

Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega
povprečja, od leta 2017 do 2020 se je povečal za 2,5 %, iz 12 na 14,5 %.

-

Odzivnost v Programu Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,1
%, v Sloveniji pa 64,6 %.

-

Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,2 %, v
Sloveniji pa 71,7 %.

-

Šibko preventivno delovanje na področju varovanja zdravja in pomanjkanje
specializiranih programov na področju duševnega zdravja izpostavi tudi Regionalni
razvojni program na območju regije Istra – Brkini – Kras (RRC Koper, 2020).

Programi in projekti s področja zdravja
Občina Piran je vključena v “Slovensko mrežo zdravih mest”. Program trenutno ne izvaja v
občini nobenih specifičnih dejavnosti.
V občini Piran, konkretno v Zdravstvenem domu Piran, deluje Center za krepitev zdravja v
okviru katerega na krepitvi zdravja odraslih (od 19. leta dalje) deluje 6 strokovnjakov s področja
preventive, prehrane in gibanja. Na drugi fokusni skupini je program predstavljala Tadeja Bizjak
(več: https://www.ckzpiran.si)/
V Piranu se od leta 2007 izvaja program “Šola Zdravja”, ki ga vodi Društvo Šola zdravja (vodi
Nevenka Kavčič) in se izvaja s pomočjo Ministrstva za zdravje. Osnovna dejavnost programa
je jutranja telovadba, s katero ohranjajo in izboljšujejo zdravje prebivalcev ter širijo zavest o
boljši skrbi za zdravje in dobro počutje ter medsebojno povezovanje. Na fokusni skupini je
program predstavljala Nevenka Kavčič, kot predstavnica programa je bila vključena v analizo
preko intervjuja.. Nekatere od piranskih osnovnih šol izvajajo program Zdrava šola, ki ga
koordinira NIJZ in podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Na regijski ravni program koordinira OE NIJZ Koper (Nevenka Ražman). Ena izmed pilotskih
šol, ki se je leta 1993 priključila Evropski mreži zdravih šol, je bila tudi piranska OŠ Cirila
Kosmača, danes pa sta mreži pridruženi še OŠ Sečovlje in Gimnazija Antonio Sema Piran
(Seznam slovenske mreže zdravih šol, 2021).
Na OŠ Sečovlje izvajajo projekt Trajnostna pot = moja izbira, ki je del širšega programa Šola
sobivanja (vodi ga Društvo Sobivanje), ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega
razvoja. S projektom želijo organizatorji dograditi celostno znanje o vplivu prometa na
okolje ter otroke in odrasle seznaniti z alternativnimi oblikami prevoza in njihovimi
prednostmi. V sklopu projekta so na OŠ Sečovlje izvedli Dneve trajnostne mobilnosti. Dogodki,
ki so bili izvedeni v tem okviru so temeljili predvsem na aktivnem pospeševanju razvoja
trajnostne mobilnosti, ozaveščanju o vplivu prometa na onesnaženost zraka in spreminjanju
miselnosti in navad ljudi. Nosilec projekta je društvo Sobivanje, projekt sofinancira Eko sklad,
javni sklad RS.
Na OŠ Sečovlje izvajajo tudi projekt, ki deluje pod akronimom Uživajmo v zdravju in spodbuja
tako učence, kot tudi zaposlene k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Ta temelji na
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zdravem prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih,
mladostnikih in starših ter zmanjšanju neenakosti v zdravju. Nosilec projekta je Zavod
Republike Slovenije za šolstvo s partnerji Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v
Ljubljani – Fakulteta za šport in Pedagoška fakulteta, Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta za
zdravstvo Jesenice in Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede.
V okviru izdelave Celostne prometne strategije za občino Piran (v nadaljevanju: CPS) so izvedli
anketo (Lineal, 2017), katere rezultati kažejo, da vsakodnevna hoja v šolo in po opravkih ni
povsem prepoznana kot zdravju koristna praksa.

Rekreacija in pohodništvo
Na območju občine Piran so vpete številne rekreacijske površine in poti, ki navdušujejo tako
tuje, kot tudi lokalne rekreativce. Poti, namenjene rekreaciji so ciljno tematsko vodene po
trasah, ki jih zaznamuje značilna krajina z naravnimi ali grajenimi prvinami ter razgledne točke
(glej Prilogo 3– Rekreacijske poti v občini Piran2).
Najbolj znana je pot Parenzana, kjer je nekoč železnica povezovala Trst s Porečem, danes pa
trasa omogoča povezavo med priobalnimi mesti krajanom ali obiskovalcem. Odseki
Parenzane so različno vključene v sisteme krožnih poti, ki jih je mogoče zaključiti v različnih
časovnih intervalih. Parenzana v občino Piran vstopa iz Izole skozi kuliso značilne kulturne
krajine, in vodi mimo skrbno urejenih oljčnih nasadov do predora Valeta in se ob spustu skozi
Lucijo nadaljuje ob obali proti Forma Vivi, do Seče in mimo Sečoveljskih solin na Hrvaško.
Posebno je uveljavljena med kolesarji.
Obalna pešpot je najdaljša od desetih urejenih pešpoti in večino časa poteka neposredno ob
morju. Je “hrbtenica” vseh drugih poti in ključno prispeva k povezanosti priobalnih naselj.
Piranska pešpot je krajša mestna pot, ki vodi skozi staro jedro občinskega središča.
Portoroška pešpot je dvourna krožna pot, ki vijuga od obale v zaledje Portoroža, do Strunjana.
Lucijska pešpot je krožna pot, ki obiskovalce pelje na različnih reliefnih nivojih skozi največje
naselje piranske občine.

2

povzeto po: Piranske pešpoti, portoroz.si
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Vezna pot Med zalivoma vodi nadobudne sprehajalce skozi neokrnjeno naravo in goščavo od
Fiese do Portoroža. Na obeh straneh se sprehod lahko podaljša po eni od preostalih piranskih
poti.
Pešpot Skozi tunel je odsek poti, ki povezuje Strunjan s Portorožem skozi tunel nekdanje
ozkotirne proge Trst– Poreč.
Kot že ime narekuje, pešpot Med oljkami vodi obiskovalce iz Strunjana do portoroškega
območja skozi oljčne nasade.
Strunjanska pešpot poteka po nezavarovanem robu enega najvišjih klifov, ki je del nacionalno
poznanega naravnega rezervata.
Pešpot treh dežel je pot, ki povezuje strunjanski predel z lucijskim in poudarja lepoto
hrvaškega predela severne Istre, italijanske obale, napih gora in Istre. Dvourna pot s pogledi
zajema tri države.
Seška pešpot se vije ob kanalu Sv. Jerneja do Forma vive in nudi poglede na morje in
edinstvene Sečoveljske soline, stara lesena plovila v seškem šveru ter iz druge perspektive
predstavi Portorož.

Javni potniški promet
Avtobus je v Občini Piran glavno javno prevozno sredstvo, ki vozi med obalnimi mesti Koper –
Izola – Portorož – Piran in tudi na na lokalnih - mestnih linijah po krajih Piran – Portorož –
Lucija ter iz Pirana v vasi v zaledju občine (glej Prilogo 4– Linije JPP v občini Piran).
Poleg rednih linij, javno podjetje Okolje Piran za občane in obiskovalce ožjega dela mesta Piran,
med katere so uvrščeni tudi najemniki, invalidi in imetniki dovolilnic – abonenti ter lastniki
parkirnih mest v garažni hiši, izvaja prevoz na brezplačni liniji Fornače - Tartinijev trg in Fornače
- Pokopališče Piran, ki meščanom omogoča t.i. način P+R, “parkiraj in odpelji” (ang. Park and
ride).
Od nedavnega je v občini Piran na voljo tudi brezplačna storitev izposoje mestnih koles
Piranko, ki vključuje 97 mestnih koles in 3 tricikel kolesa za prevoz manjšega tovora. Ta storitev
je na voljo prebivalcem s stalnim prebivališčem na območju ožjega mesta Piran in deluje po
principu knjižnične izposoje.
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Brezplačen prevoz na poziv je v občini na voljo starejšim prebivalcev od začetka leta 2020.
Storitev Prostofer omogoča enostaven dostop do različnih storitev in opravkov in izboljšuje
mobilnost in samostojnost starejših občanov, predvsem tistim, ki poti ne zmorejo opraviti peš
ali pa jim ta zaradi bivanja izven mestnih središč ni omogočena.
V občini Piran je na voljo tudi letalski promet. Letališče Portorož je tretje največje mednarodno
letališče v Sloveniji.
Najbližja železniška postaja je v občini Koper.

Prometna varnost
Na podlagi podatkov o varnostni problematiki za občino Piran ugotavljamo, da je bilo v letu
2020 v Piranu skupaj obravnavanih 109 prometnih nesreč, med katerimi se je ena končala s
hujšimi telesnimi poškodbami dveh oseb in 27 prometnih nesreč s 47 osebami, ki so bile lažje
telesno poškodovane. Prometnih nesreč s smrtnim izidom v občini niso zabeležili. Kot
najpogostejši vzrok vseh prometnih nesreč je naveden premik z vozilom ali ostali vzroki (Javna
agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2020).

Občinsko redarstvo
Prekrškov za neustrezno parkiranje, prekoračitve hitrosti in sorodnih je bilo v občini Piran v letu
2020 obravnavanih 7091 prekrškov, od tega jih je bilo na območju naselja Lucija 888.

Delovne migracije
V občini je aktivnih 64% prebivalcev, kar je manj od slovenskega povprečja. Ta je 66%. Dobra
polovica vseh delovno aktivnih prebivalcev dela zunaj občine Piran. Delovno aktivnih
prebivalcev, ki bivajo in delajo v občini je 46,5% od vseh delovno aktivnih (Delovne migracije,
2019).
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Slika 6: Delovne migracije iz občine Piran v druge občine
36

Slika 7: Delovne migracije iz drugih občin v občino Piran

Pešci in kolesarji v Piranu
Občanov, ki vsakodnevno prakticirajo hojo kot način potovanja v službe in šole je v občini malo.
Nekoliko več jih raje gre peš, ko potujejo po nakupih. S kolesom jih potuje zelo malo, tako v
službo, šolo, kot tudi po nakupih (CPS Občine Piran, 2017).
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Slika 8: Rezultati ankete o potovalnih navadah prebivalcev občine Piran. Vir: GFK Slovenija, avgust 2016

Pot v šolo — načrt šolskih poti in aktivna pot v šolo
V občini je 10 vrtcev, v katere je vključenih 80 % otrok do petega leta starosti, šest osnovnih
šol s 1380 učenci, dve srednji šoli s približno 440 dijakov in dve fakulteti (SURS, 2020).

Razporeditev osnovnošolske populacije leta 2020/2021 po šolah v občini Piran

V občini Piran so trije šolski okoliši matičnih osnovnih šol in njihovih podružnic, pri čemer je v
Piranu tudi italijanska osnovna šola s svojo podružnico v Sečovljah. Prav tako sta v Piranu in
Strunjanu še dva matična izobraževalna centra.
V Tabeli 1 spodaj so zbrani podatki o številu otrok vpisanih v osnovne šole v občini Piran v
šolskem letu 2020/2021.

Tabela 1: Vpisani učenci po matičnih osnovnih šolah v občini Piran v šolskem letu 2020/21 (podatki pridobljeni od OŠ Lucija,
E. Baloh, osebna komunikacija, julij 2021)

Lucija

OŠ Lucija

Piran

OŠ Cirila Kosmača
Piran

Sečovlje

OŠ Vincenzo e Diego de
Castro Piran

OŠ Sečovlje
38

618

182

51

237

Strunjan

Portorož

Sečovlje

Sv. Peter

OŠ Lucija
podružnica Strunjan
(1.- 4. razred)

OŠ Cirila Kosmača
Piran podružnica
Portorož (1.- 4.
razred)

OŠ Vincenzo e Diego de
Castro Piran podružnica
Sečovlje

OŠ Sečovlje
podružnica Sveti
Peter (1.- 4. razred)

12

63

68

19

39

Slika 9: Šole v občini Piran s šolskimi okoliši in radiji peš oddaljenosti

Izobraževalna centra s prilagojenim šolskim programom, Center za komunikacijo, sluh in govor
Portorož ter Center za usposabljanje Elvira Vatovec, ki v zgornjo tabelo nista vključena, sta v
šolskem letu 2020/21 sprejela skupaj 151 šolarjev– CKSG 78 in CUEV 73.
Načrt šolskih poti so na zgoraj naštetih izobraževalnih ustanovah izdelali v okviru projekta
ROSEE (ROad safety in South East European regions) (AMZS, 2014). Nekaj
vzgojnoizobraževalnih zavodov po letu 2014 prometno-varnostnih načrtov ni ponovno izdelalo
oziroma posodobilo.

3.2. Opredelitev območja priprave LNH
3.2.1. Profil naselja Lucija
Lucija je največje naselje občine Piran in največje naselje ob Piranskem zalivu. Leta 2019 je
štelo 6.069 prebivalcev. Na območju Lucije živijo pripadniki slovenske in italijanske narodne
skupnosti in zato je tako kot v celotni občini Piran uradni jezik na območju tudi italijanščina.

Prometna varnost, nesreče in prekrški v Luciji
V hodljivem mestu na varnost vpliva predvsem prometno omrežje. Skozi osrednji del Lucije
poteka državna cesta, ostale ceste pa so lokalnega značaja z izjemo obalne “Lungomare”, ki
se nadaljuje iz Portoroža in tvori pomembno povezavo med sosednjimi priobalnimi naselji.
(glej Prilogo 5– Stanje hodljivosti v Luciji)
Po podatkih o varnostni problematiki med leti 2015 do 2020 je bilo v Luciji 5 nesreč, v katerih
je vsaj eden od udeležencev podlegel hujšim telesnim poškodbam. Trikrat so bili udeleženi
kolesarji in dvakrat pešec. Lokacije teh nesreč so bile cesta Obala, Podvozna cesta in cesta
Solinarjev. Zbrani podatki za nesreče, ki so nastale v preteklem obdobju 5 let sporočajo, da so
nevarne točke predvsem stičišča prometnejših cest, in sicer križišče pri cesti Obala in
Podvozni cesti, cesta Obala pri pošti in zdravstvenem domu, začetek Šolske ulice, kjer je uvoz
s Podvozne ceste ter območje, kjer se srečata cesta Obala z magistralno državno cesto.
V letu 2020 je bilo po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa skupaj
obravnavanih 43 prometnih nesreč. Od vseh je bilo v 13 nesrečah udeleženih 23 oseb, ki so bili
lažje telesno poškodovane in 30 prometnih nesreč, kjer je bilo 55 udeleženih brez poškodb.
Prometnih nesreč s hujšimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izzidom tega v naselju v
preteklem letu niso zabeležili. Kot najpogostejši vzrok vseh prometnih nesreč je naveden
premik z vozilom ali ostali vzroki. Najpogosteje omenjeni lokaciji nesreč sta Liminjanska cesta
in cesta Obala.
Med 13 obravnavanimi nesrečami v letu 2020 so bile 4 take, kjer so bili udeleženi tudi pešci.
Štirje udeleženci so podlegli lažjim telesnim poškodbam. Polovica nesreč, nastalih z vzrokom
povozitve pešca je nastala na cesti Obala in pri ZD Lucija. Vzrok drugih dveh, pri šoli in v
nakupovalni coni, je definiran kot “ostalo”.
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Udeleženih kolesarjev v nesrečah je bilo v istem letu enako število. Od 4 zabeleženih nesreč,
je bila polovica takih, kjer sta bila udeležena voznik avtomobila in kolesar. Vsi udeleženi
kolesarji v različno klasificiranih nesrečah so utrpeli lažje telesne poškodbe. (Javna agencija
Republike Slovenije za varnost prometa, 2020).

Prekrškov za neustrezno parkiranje, prekoračitve hitrosti in sorodnih je bilo v letu 2020 na
območju naselja Lucija 888 in 241 opozoril. Nepravilno parkiranje na cesti Obala je v primerjavi
z ostalimi cestami v Luciji v istem letu doseglo najvišje število prekrškov. Predvsem med njimi
izstopa 131 kaznovanj zaradi ustavitve in parkiranja na prepovedanem mestu, izraženim s
prometno signalizacijo. Temu sledi število prekrškov za napačno parkiranje na površini,
namenjenim pešcem in s tem oviranje poti (112) in neustrezno označen ali prekoračen čas
prihoda na območju kratkotrajnega parkiranja (112). Druga ulica v Luciji, ki je bila deležna
največje pozornosti občinskih redarjev je bila Liminjanska cesta, kjer je bila prekoračitev
hitrosti najpogostejši vzrok kaznovanja v letu 2020.

Javni potniški promet
Lucija je glede prometne dostopnosti z javnim potniškim prometom v vrhu med naselji v občini
Piran. V neposredni bližini ima namreč glavno avtobusno postajo, ki tvori stičišče mestnega in
medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa. Ta omogoča (dnevne) migracije v naselja
znotraj in izven območja občine. Ugodna lokacija avtobusne postaje se kaže tudi v dostopnosti
do ostalih javnih storitev Lucije.

Mirujoči promet v Luciji
Mirujoči promet je na območju krajevne skupnosti Lucija urejen v različnih conah, ki narekujejo
parkirni red ciljnim uporabnikom. Upravljavec mirujočega prometa v občini Piran je Javno
podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Parkirnina se plačuje po veljavnem ceniku. V Luciji imajo v upravljanju parkirna mesta pred
Zdravstvenim domom Lucija, ki so namenjena obiskovalcem zdravstvenega doma ter
stanovalcem na naslovu Obala 105 - 107. Uro parkiranja je potrebno označiti (dovoljena max.
1 ura parkiranja) oz. na vidno mesto postaviti parkirni abonma. Urad za občinsko inšpekcijo in
redarstvo občine Piran na podlagi strankine vloge izda mnenje za parkiranje na parkirišču pred
Zdravstvenim domom (sprememba po končani izgradnji Zdravstvenega doma).
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Slika 10: Parkirne površine v Luciji

4 Pot v šolo
4.1 Analiza prihodov v šolo v občini Piran
V okviru priprave LNH Piran – Lucija je bila na vseh osnovnih šolah v občini Piran izvedena
anketa o načinu hoje v šolo učencev. Učence smo s pomočjo učiteljev na točno določen dan
vprašali, na kakšen način so prišli v šolo ter kako bi v šolo radi hodili, če bi lahko izbirali.
Podobno kot drugod po Sloveniji tudi otroke v občini Piran pogosto v šolo vozijo starši z
avtomobilom, čeprav učenci v anketah in razgovorih izražajo željo po bolj samostojnem in
aktivnem načinu hoje v šolo.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh vprašanj. Učenci so z dvigom rok odgovarjali, (1) na
kakšen način so na dan anketiranja prišli v šolo ter (2) na kakšen način bi želeli priti v šolo, če
bi lahko sami izbirali.

Prve analitične ugotovitve
Anketa je bila izvedena na točno določen dan marca 2021 na desetih izobraževalnih ustanovah
v občini Piran, in sicer OŠ Lucija, s podružnico v Strunjanu, OŠ Cirila Kosmača, OŠ Sečovlje, s
podružnico v Svetem Petru, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, s podružnicama v Luciji in
Sečovljah, na Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož ter Center za usposabljanje Elvire
Vatovec. Od skupnega števila učencev na osnovnih šolah v občini Piran (1.426; Občina Piran,
2021), je v anketi sodelovalo 1152 učencev, kar predstavlja 80,8% udeležbo. Število
sodelujočih pri prvem in drugem vprašanju se razlikuje. Na drugo vprašanje, in sicer o željah
prihoda otrok v šolo, je odgovorilo 181 manj učencev.

Slika 11: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v osnovnih šolah v občini Piran, za vse osnovne šole, brez Centra
za komunikacijo, sluh in govor ter Centra za usposabljanje Elvira Vatovec. (Vir: IPoP)
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Ugotavljamo, da je prihod otrok v šolo precej odvisen od prevoza staršev. Razkorak med
načinom prihoda v šolo in željami je posebej izrazit pri mlajših učencih (od 1. do 5. razreda).
Večina šolarjev si želi biti na poti v šolo (ali iz šole) bolj samostojna in želi izbrati tudi bolj
aktivne načine mobilnosti (peš, s kolesom, skirojem). Na nekaterih OŠ je bila sicer želja otrok
po večji samostojnosti na poti v šolo delno uslišana že z uvedbo šolskih avtobusov.
Pomemben je tudi podatek, da si precejšen delež otrok, 19,1 % od vseh anketiranih, ne glede
na starost in razred, želi v šolo prihajati s kolesom. Na tak način sta v šolo na dan 25. 3. 2021,
ko je bila na osnovnih šolah izvedena anketa, prišla samo dva učenca iz OŠ Sečovlje (kar
predstavlja manj kot 1% vseh anketiranih).

Spodaj je povzetek ugotovitev za vsako šolo in zavod v občini Piran posebej:

Piran
OŠ Cirila Kosmača Piran, 182 učencev
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(V anketi je sodelovalo 91,2% učencev)

Učenci do 5. razreda so v večini v šolo prišli peš (60,3 %) in z avtomobilom (35,6 %), majhen
del pa z avtobusom (4,1 % z javnim in s šolskim). Na višji razredni stopnji, to je od 6. do 9.
razreda, se jih več že odloča za različne načine prihoda v šolo. Po podatkih ankete je približno
enak odstotek tistih, ki so prišli z avtomobilom (35,8 %), nekoliko manjši, a še vedno vodilni pa
je delež tistih, ki so prišli peš (54,7 %), nekaj jih je v šolo prišlo s skirojem, rolko ali rolerji (3,2
%), s šolskim avtobusom (4,2%) ter majhen del tudi že s samostojnim motornim vozilom
(moped, skuter, motor - 2,1 %).
Za razliko od trenutnega načina prihoda v šolo jih je velika večina izrazila, da bi v šolo želeli
potovati aktivno. Največ peš (58 %), s kolesom (14,8 %) in s skirojem (6,5 %) in mnogo manj
kot sicer tudi z avtomobilom (17,2 %). Tudi s šolskim avtobusom (3,6 %) bi si želelo potovati
nekoliko manj otrok kot sicer.

Slika 12: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v matični osnovni šoli Cirila Kosmača Piran. (Vir: IPoP)

OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, 51 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 88,2 % učencev)

Največ učencev je prišlo v šolo z avtomobilom (44,1 %), veliko tudi peš (29,4 %) ali s šolskim
avtobusom (20,6 %) ter s skirojem, rolko ali rolerji (5,9 %). V želji po načinu prihoda v šolo
večinsko izstopa želja po prihodu v šolo s kolesom (37,8 %), sledita pot z motorjem (22,2 %) in
z avtomobilom (13,3 %) ter s skirojem, rolko ali rolerji (11,1 %). Manjši odstotek kot sedaj bi si
želelo v šolo hoditi peš (11,1 %) ali z avtobusom (le 4,4 %).

Slika 13: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v osnovni šoli Vincenzo e Diego de Castro Piran. (Vir: IPoP)
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Lucija
OŠ Lucija, 612 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 72,7% učencev)

V OŠ Lucija je predvsem do 5. razreda največ učencev prišlo z avtomobilom (55,4 %), ostali pa
peš (42,6 %) z nizkim odstotkom izjem, ki so prišli s skirojem ali avtobusom. Ob prehodu na
višjo stopnjo je graf prikazanih podatkov precej podoben. Nekoliko več (4,8 % več kot učenci
1–5. razreda) jih je v šolo prišlo peš, nekoliko več z avtobusom (8,8 %), največ pa z avtom (42,8
%). Dva učenca sta v šolo prišla s samostojnim motornim vozilom.
Spodnji grafi prikazujejo izražene želje otrok, ki govorijo o željah po bolj aktivnem in
samostojnem načinu prihoda v šolo (46,1 % peš, 22,3 % s skirojem, 15,4 % s kolesom…). Želje
učencev od 6. do 9. razreda se od mlajših razlikujejo po še večji želji prihoda peš (50,0 %), z
avtobusom (13,9 %) ali avtomobilom (13,9 %) in po nekoliko manjših željah po hoji v šolo s
kolesom (12 %) ter skirojem, rolko ali rolerji (6,5 %).
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Slika 14: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v osnovni šoli Lucija. (Vir: IPoP)

OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran – podružnica Lucija, 31 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 83,8% učencev)

Rezultati na tej šoli razkrivajo največjo razliko med načinom prihoda v šolo in željami. Največ
(kar 88,5 %) učencev je prišlo v šolo z avtomobilom, preostali pa s šolskim avtobusom (11,5
%). Največji delež učencev (46,2 %) je izrazilo željo, da bi prihajali v šolo z avtobusom ali s
kolesom (38,5 %), peš (11,5 %) ali s skirojem, rolko ali rolerji (3,8 %). Presenetljiv je podatek, da
nihče od anketiranih otrok na tej šoli ne bi želel prihajati v šolo z avtomobilom.

Slika 15: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v podružnični osnovni šoli Vincenzo e Diego de Castro v Luciji.
(Vir: IPoP)

Sečovlje
OŠ Sečovlje, 237 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 84% učencev)

Edina večja OŠ v občini Piran, ki nima izdelanega načrta šolskih poti, kar je lahko tudi posledica
rezultatov o načinu prihoda v šolo učencev.
Na OŠ Sečovlje je največ otrok prišlo z avtomobilom (62,3 %). Z uvedbo šolskega avtobusa je
danes več otrok tudi samostojnih (18,1 % šolski avtobus ali peš (18,1 %), zgolj 1 % pa pride v
šolo v spremstvu s kolesom.
Presenetljiv je podatek o željah po načinu prihoda v šolo. Veliko številu učencev bi si želelo v
šolo priti z avtomobilom (37,2 %) ali s šolskim avtobusom (29,8 %), pri čemer je pri učencih 6.-
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9. razreda to željo izbralo 50% otrok. Samo ostalih 30,4 % si želi aktiven način prihoda v šolo:
13,1 % peš, 8,9 % s kolesom in 8,4 % s skirojem, rolko ali rolerji.

Slika 16: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v osnovni šoli Sečovlje. (Vir: IPoP)

OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran – podružnica Sečovlje, 68 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 73,5% učencev)

Večino otrok (76 %) je v šolo prišlo z avtomobilom ali z avtobusom (24 %), številni pa si želijo
v šolo prihajati bolj samostojno, in sicer s kolesom (36,2 %), peš (12,8 %), s skirojem, rolko ali
rolerji (8,5 %). Pot z avtobusom bi jih izbralo manj (14,9 %), kar precej (27,7 %) jih bi želelo
potovati v šolo z avtom.
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Slika 17: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v podružnični osnovni šoli Vincenzo e Diego de Castro v
Sečovljah. (Vir: IPoP)

Sveti Peter
OŠ Sečovlje - podružnica Sveti Peter, 19 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 18 učencev)

Velika večina otrok je prišla v šolo z avtomobilom (83,3 %), ostali pa peš (16,7 %). Kar 35,3 %
otrok bi želelo hoditi v šolo s kolesom.

Slika 18: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v podružnični osnovni šoli Sečovlje v Svetem Petru. (Vir: IPoP)
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Portorož
OŠ Cirila Kosmača Piran – podružnica Portorož, 63 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 87,3% učencev)

Velika večina otrok je v šolo prišla z avtom (69,1 %) ali peš (30,9 %). Še več otrok si želi v šolo
priti peš (40,9 %), s kolesom (31,8 %), s skirojem, rolko ali rolerji (13,6 %) ter precej manj kot
sicer z avtom (13,6 %). Na podružnični šoli se šolajo otroci od 1. do 4. razreda.

Slika 19: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v podružnični osnovni šoli Cirila Kosmača Piran v Portorožu. (Vir:
IPoP)

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, 78 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 82 % učencev)

Največ učencev je v šolo prišlo z (organiziranim) avtobusom (80 %), preostale (20 %) pa so
pripeljali z avtomobilom. Želje otrok so usmerjene k bolj samostojnem potovanju v šolo, na
seznam jih 14,5 % dodaja željo po hoji peš, 27,4 % bi jih potovalo s kolesom in 11,3 % s skirojem,
rolko ali rolerji.
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Slika 20: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev na Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož. (Vir: IPoP)

Strunjan
OŠ Lucija - podružnica Strunjan, 12 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 11 učencev)

Največ otrok so v šolo pripeljali starši z avtomobilom (54,5 %), preostali pa so prišli peš (36,4
%) ali s skirojem, rolko ali rolerji (9,1 %). Izražene želje otrok v celoti izločajo avtomobil kot
način prihoda v šolo. Izstopa želja po prihodu v šolo s skirojem, rolko ali rolerji (45,5 %
učencev), s kolesom (36,4 % učencev) in peš (18,2 % učencev).
Podatki so morda taki zaradi specifične starostne sestave učencev, na podružnični šoli so
samo otroci od 1. do 4. razreda.

Slika 21: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev v šolo v podružnični osnovni šoli Lucija v Strunjanu. (Vir: IPoP)
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Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, 73 učencev
(V anketi je bilo udeleženih 98,6 % učencev)

Večina učencev je v šolo prišla z (organiziranim) šolskim avtobusom (83,3 %), precej manj pa
z avtomobilom (9,7 %) in peš (6,9 %). Tudi želje večine (70,8 %) potrjujejo, da jim trenutni način
transporta s šolskim avtobusom ustreza, nekaj (12,5 %) jih je izrazilo željo po prihodu s
kolesom ali (8,3 %) s skirojem in ostali (8,3 %) z avtomobilom.

Slika 22: Rezultati ankete beleženja prihodov učencev na Center za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu. (Vir: IPoP)
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4.2 Migracija šolarjev v OŠ Lucija
V šolskem letu 2020/21 je bilo na OŠ Lucija vpisanih 618 učencev. Za potrebe analize
oddaljenosti kraja bivanja od šole smo pridobili domače naslove učencev od 1. do 8. razreda,
in sicer smo ugotovili, da je to 567 učencev. Učencev, ki so obiskovali 9. razred (teh je 51),
nismo vključili v analizo.3
Od 567 učencev jih je 159 obiskovalo prvo triado in večina od teh, kar 136, jih prebiva zelo blizu
šole, to je na razdalji petnajst ali še manj minut peš hoje stran od šole.
Kot je pokazala naša analiza v kateri smo razporeditev lokacij bivanja šolarjev prekrili z
izohronami, ki kažejo kako daleč od šole so posamezni deli naselja, je večina učencev OŠ
Lucija živela v Luciji, velik delež tudi zelo blizu šole, medtem ko je slaba četrtina v zadnjem
šolskem letu v šolo prihajala v to šolo iz drugih šolskih okrajev (glej Prilogo 6– Migracije
učencev OŠ Lucija znotraj šolskega okoliša).
Kar 429 učencev (76%) je živelo v Luciji. Razvrstili smo jih v tri kategorije glede na oddaljenost
njihovega doma od šole. Vseh, ki živijo v šolskem okolišu OŠ Lucija v oddaljenosti 5, 10 in 15
minut od matične šole, je 368 ali 65 % (Tabela 2).
Teoretično je tako več kot polovica učencev živela na kratki do 10 minutni peš razdalji do šole
in potemtakem imela res dobre možnosti, da bi lahko hodili aktivno v šolo. Samo 31 od teh
368 učencev je imelo do šole med deset in petnajst minut peš hoje.
Skoraj petina ali 108 učencev pa je v zadnjem šolskem letu prihajalo v šolo iz drugih šolskih
okrajev (Tabela 3). Ti učenci so skupaj s tistimi 61, ki so iz Lucije, a živijo v večji oddaljenosti
od šole, tisti, ki jim je potrebno na ustrezen način pomagati, jih podpreti, da bo tudi njim
omogočena čim bolj enakovredna aktivna hoja v šolo. V nadaljevanju bo zato treba analizirati
njihove poti z vidika dolžine, karakteristik in varnosti ter ugotoviti tudi več o drugih razlogih za
njihov način potovanja v šolo, da bi tako ugotovili, če lahko morda potujejo v šolo s kolesom,
ali v kombinaciji s šolskim ali javnim prevozom in hojo oziroma kolesom.4

3

V Luciji je sicer tudi podružnična šola italijanske OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, katere podatki prav tako
niso upoštevani pri analizi učencev OŠ Lucija.
4
Odstotni izračuni so sestavljeni iz vsote pridobljenih naslovov.
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Tabela 2: Razporeditev števil učencev po oddaljenosti kraja bivanja od OŠ Lucija

5 min

10 min

15 min

1. triada

vsi

1. triada

vsi

1. triada

vsi

70

188

49

149

17

31

Učenci iz drugih šolskih okolišev na OŠ Lucija
Zavedamo se, da je razlogov za izbiro šole in poti ter načina potovanja v šolo veliko, zato v tem
kontekstu zgolj želimo poudariti, da je bližina osnovne šole pomemben vidik kakovosti bivanja
otrok in njihovih staršev in skrbnikov. Daljša ko je pot v šolo, večja je verjetnost, da bo otrok
odvisen od avtomobilskega ali organiziranega motornega prevoza in da bo hoja v šolo razlog
za stres namesto, da bi predstavljala priložnost za krepitev zdravja in dobrega počutja, gibanje,
socializacijo in osamosvajanje.
V OŠ Lucija prihaja k pouku 85 otrok iz drugih občinskih šolskih okolišev in 23 iz sosednjih
občin (Tabela 3). To je slabih 20% celotne populacije učencev te šole. Številka je visoka, še
posebej, če kateri od teh otrok živi bližje kateri od drugih piranskih osnovnih šol.
V OŠ Lucija je v lanskem šolskem letu hodilo v šolo 21 otrok iz Pirana, 27 iz Portoroža in 37 iz
okoliša OŠ Sečovlje in njene podružnice. Gotovo je zanimivo, da na OŠ Lucija prihajajo otroci
iz krajev v katerih delujejo druge osnovne šole in dobro bi podrobno proučiti, zakaj ti otroci
hodijo na teoretično od doma bolj oddaljeno šolo.
Preden prehitro napačno sklepamo tukaj zgolj poudarimo, da je ob vpisu otroka v šolo dobro
skrbno presoditi, kako bo otrok potoval v šolo skozi vsa leta šolanja in kaj to pomeni zanj in
za starše oziroma skrbnike. Poleg praktičnih organizacijskih vidikov, ki morda prevladujejo ob
vstopu v šolo je dobro upoštevati tudi priložnosti, ki jih aktivna in kasneje tudi samostojna pot
v šolo prinaša otroku tako z vidika njegovega zdravja in dobrega počutja, družabnosti in
odraščanja kot z vidika razvoja veščin sodelovanja v prometu in vključevanja v lokalno
skupnost. Ni odveč tudi poudariti, da si večina otrok želi aktivno in samostojno hoditi v šolo in
da jim z nekaj pomoči to lahko starši, šola in lokalna skupnost skupaj tudi omogočimo.
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Tabela 3: Število učencev OŠ Lucija po lokaciji bivanja glede na šolske okoliše v občini Piran

Piran

Lucija

Portorož

Strunjan

Sečovlje

Sv. Peter

izven občine

1. triada

vsi

1. triada

vsi

1. triada

vsi

1. triada

vsi

1. triada

vsi

1. triada

vsi

1. triada

vsi

159

429

8

21

7

27

8

30

15

33

0

4

7

23

76 %

4%

5%

5%

6%

1%

4%

Učenci iz drugih občin
Vsak dan v OŠ Lucija prihaja tudi 23 učencev iz drugih občin. Iz sosednje občine Izola 16 otrok,
4 iz Kopra, 2 iz Hrvaške, takoj za mejo, eden pa prihaja celo izven ožje regije. Razlogi za izbiro
šole v teh primerih znajo biti še bolj kompleksni kot pri migrantih iz drugih delov piranske
občine (glej Prilogo 7– Migracije učencev OŠ Lucija iz drugih šolskih okolišev).

Na tem mestu zato zgolj dodajamo opombo, da je tudi za to, da so otroci, ki so se primorani
voziti v šolo iz oddaljenih lokacij, deležni vsaj nekaterih dobrih strani samostojne in aktivne
hoje v šolo, možno poskrbeti. Na razpolago so ideje o odstavnih mestih ob šolski poteh,
organizacija šolske ulice in postaje Poljubi in odpelji. Vsi ti ukrepi omogočajo, da starši te
otroke odložijo v odmiku od šole in jim zagotovijo, da vsaj del poti prehodijo in se pripravijo na
šolsko delo v družbi vrstnikov.
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4.3. Načrt šolskih poti
Pomladi 2021 je OŠ Lucija za najmlajše šolarje prvič za obdobje enega tedna organizirala
Pešbus. Začrtala je 4 proge, postavila 20 postaj Pešbusa in k spremljanju otrok na poti v šolo
povabila prostovoljce iz društva Anbot. 9 spremljevalcev je vsak dan v šolo pospremilo od 40
do 50 otrok. Jeseni 2021 je OŠ Lucija je v prvih dveh tednih v oktobru ponovno izvajala
aktivnost Pešbus na 5 prograh (glej Prilogo 8– Načrt prog in postaj Pešbusa OŠ Lucija).
Sodelovalo je 25 učencev, ki jih je v šolo spremljalo 13 prostovoljcev. Na eni od prog želi šola
aktivnost nadaljevati skozi vse šolsko leto, konec maja 2022 pa nameravajo spet zagnati še
ostale proge.
Jeseni 2021 je OŠ Lucija skupaj z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto posodobila tudi Načrt
šolskih poti (glej Prilogo 9– Načrt šolskih poti OŠ Lucija). Na načrt smo dodali trase Pešbusa
in nove postaje Poljubi in odpelji, da lahko starši odložijo otroke, ki so jih primorani voziti v šolo,
nekoliko vstran od šole in jim omogočijo sprehod do šole in razbremenijo okolico šole
prometa.
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5 Univerzalna dostopnost prostora, storitev in
informacij
Ko govorimo o univerzalni dostopnosti prostora, storitev in informacij, govorimo o urejanju
prostora na način, ki je dostopen in uporaben za vse ljudi, ne da bi moral biti za to posebej
prilagojen funkcionalno oviranim osebam. Ključen cilj koncepta je enakovredna vključenost
udeležencev v prostor.

Namen priprave analize in predloga ukrepov
Skladno z zahtevami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) mora tudi Občina Piran
do leta 2025 zagotoviti možnost dostopa do vseh objektov v javni rabi za vse, torej tudi za
funkcionalno ovirane ljudi. Zagotavljanje možnosti dostopa ne pomeni samo načrtovanje
novih objektov z upoštevanjem standarda 21542: Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost
grajenega okolja, temveč tudi njegovo upoštevanje v primeru vzdrževalnih del in pri
načrtovanju ukrepov za izboljšanje dostopnosti obstoječih objektov. Sem sodijo tudi površine
v javni rabi, ki omogočajo dostop do vseh omenjenih objektov.
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Ker je problematika zagotavljanja dostopnosti zelo kompleksna, v nekaterih primerih celo
neuresničljiva, je z 22. členom Gradbenega zakona dana možnost, da občine v dogovoru z
reprezentativnimi invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje
dostopnosti, s katerimi določijo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin. Občine torej
lahko nekoliko zmanjšajo zahteve, ki so zapisane v zakonu, a na takšen način, da se v dogovoru
z invalidskimi organizacijami sprejmejo odločitve in vzpostavijo načine sodelovanja s ciljem,
da bo prostor v prihodnosti dostopnejši.
Ena od možnosti »dogovora« med občino in invalidskimi organizacijami je priprava
Strateškega načrta dostopnosti. Gre za dokument, v katerem invalidske organizacije v
sodelovanju z občino in pripravljavcem strateškega načrta določijo objekte in območja, do
katerih je treba zagotoviti različne ravni dostopnosti. Strateški načrt je lahko del Akcijskega
načrta v sklopu Občine po meri invalidov – dokument v tem primeru »nudi« konkretne napotke
v zvezi s prilagoditvami v odprtem prostoru.
Eden od ciljev pridobitve omenjenega naziva Občina po meri invalidov je, da se vzpostavijo
učinkoviti načini sodelovanja med invalidskimi organizacijami in občino. Ti načini
sodelovanja so močno odvisni tudi od tega, koliko invalidov je v neki občini »aktivnih« in
pripravljenih za sodelovanje pri vprašanjih, vezanih na zagotavljanje dostopnosti, zato je lahko

ena od možnosti tudi vključevanje invalidov v urejanje prostora preko meja v regionalnih
delovnih telesih.
Z vprašanjem zagotavljanja prostorske dostopnosti se je treba ukvarjati najprej na strateški,
širši ravni, šele v naslednji fazi lahko iščemo konkretne rešitve za posamezne lokacije.
Odgovore na vprašanja v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti na strateški ravni lahko omogoči
omenjeni Strateški načrt dostopnosti, ki ni predmet tega poročila. V pričujočem poročilu
želimo omogočiti le vpogled v proces zagotavljanja dostopnosti na konkretnem primeru z
namenom, da izpostavimo najpomembnejša izhodišča, ki so ključna tudi na strateški ravni.
V nadaljevanju so predstavljena osnovna izhodišča, ki jih upoštevamo pri zagotavljanju
prostorske dostopnosti, opisu sledi analiza ožjega območja z naborom ukrepov, ki lahko
pripomorejo k izboljšanju dostopnosti javnega odprtega prostora.

Izhodišča
Univerzalno načrtovanje (tudi univerzalna dostopnost, univerzalna graditev) je postopek, pri
katerem upoštevamo zahteve kar najširšega kroga ljudi, ob tem pa upoštevamo standarde
univerzalne graditve in rabe objektov, kot jih predvideva Gradbeni zakon. Cilj univerzalnega
načrtovanja je urejanje prostora brez ovir, ki je dostopen in uporaben za vse ljudi, ne da bi ga
bilo treba posebej prilagajati funkcionalno oviranim osebam. Univerzalno načrtovan prostor
vključuje tudi prilagoditve in tehnologije za posamezne skupine invalidov, kadar je to potrebno,
vendar na način, da te ne izstopajo, temveč so vključene v prostor kot njegov enakovreden del.
Univerzalno načrtovanje je določeno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov,
kjer so navedeni tudi standardi, ki jih je treba upoštevati v zvezi z univerzalno gradnjo:
-

SIST ISO 21542 Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

-

SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne (ta standard je povzet v
priročniku Z belo palico po mestu),

-

SIST EN 60118-4 Elektroakustika – Slušni pripomočki – 4. del: Sistemi z indukcijsko
zanko za slušne pripomočke – Zahteve sistema.

Gre za koncept, ki je v popolnosti izvedljiv pri novogradnjah, večinoma tudi pri prenovi stavb,
medtem ko se ga pri načrtovanju in prenovah zunanjih površin (posebej pa pri načrtovanju v
zavarovanih območjih naravne in kulturne dediščine) zaradi omejitev zelo težko celovito
udejanji. V teh primerih je potrebnega veliko strokovnega znanja, sodelovanja z uporabniki in
dogovorov med deležniki. Poleg tega je univerzalno načrtovanje pogosto omejeno zgolj na
prostorski vidik zagotavljanja dostopnosti, medtem ko je za zagotavljanje dostopnosti v praksi
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zelo pomembna povezava med informacijami, storitvami in prostorom, ki pogosto presega
okvire posameznega projekta.
Eno od pomembnih izhodišč pri zagotavljanju univerzalne dostopnosti so značilnosti prostora.
V naseljih, kjer je zaradi velikih višinskih razlik in neustreznih naklonov poti zagotavljanje
dostopnosti v celoti nemogoče, je treba iskati alternativne rešitve. Smiselno je, da so te
zasnovane tako, da jih lahko uporabljajo vsi ljudje, ne glede na morebitno oviranost. Primer: če
se v naselju odločimo za nakup prilagojenega vozila za prevoz invalidov, je na mestu razmislek,
kako lahko to vozilo uporabimo tudi za namene prevozov ljudi brez oviranosti (kot del turistične
ponudbe, za posebne prevoze, kot dopolnitev storitev za prebivalce naselja in podobno).
Za Občino Piran je značilen reliefno kompleksen prostor. Ob morju so sicer pasovi ravninskih
izravnav, kjer je možno zagotavljati višjo stopnjo dostopnosti, težava pa se pojavi v zaledju, saj
se stavbno tkivo (predvsem stanovanjska gradnja) »razrašča« v reliefno razgibana pobočja.
Na teh delih je dostop za skupino gibalno oviranih ljudi praktično nemogoč (edina možnost
transporta je prevoz).
Gibalno ovirani ljudje pa so le ena od skupin funkcionalno oviranih uporabnikov. Ko se
ukvarjamo z vprašanjem zagotavljanja prostorske dostopnosti, moramo sočasno upoštevati
pričakovanja vseh skupin funkcionalno oviranih ljudi: ljudi z okvarami sluha, vida, ljudi z
motnjami v duševnem razvoju in drugih skupin ljudi z oviranostmi (motnje branja, zbranosti,
dolgotrajno bolni in drugi). Tudi reliefno zahtevna območja moramo torej načrtovati na način,
ki zagotavlja varnost, možnost orientacije, brez ovir in z vključevanjem ukrepov, ki so nujni
za samostojno gibanje ljudi (kot so na primer taktilne oznake, kontrasti, zvezni robovi poti,
pisne in zvočne informacije in drugi ukrepi).

Zveznost poti
Univerzalno načrtovan prostor, ki je dostopen vsem ljudem, sestavlja sistem zveznih poti. To
pomeni, da mora biti od izhodišča do cilja zagotovljena možnost samostojnega gibanja. Če se
na poti pojavi ena sama ovira, je pot nedostopna, ker jo človek s funkcionalno oviranostjo ne
more »premagati«. Primer: če so pred vhodom v objekt v javni rabi parkirani avtomobili in ni
zagotovljene poti za pešce, se možnost dostopa za funkcionalno oviranega človeka lahko na
tej točki konča.
Še zdaleč torej ni dovolj, da ustrezno opremimo prehode za pešce, zagotovimo parkirišča za
invalide in klančine z oprijemali – to se le posamezni ukrepi v sklopu dostopne poti, ki sami po
sebi še niso zadosten predpogoj za zagotavljanje dostopnosti. Prostorska dostopnost mora
biti zagotovljena od izhodišča, do cilja.
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Izhodišče in cilj
V preteklosti se je rešitve v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe
iskalo individualno – invalidi so na primer podali ponudbe za prilagoditev posameznega dela
prostora ali objekta, ki so ga uporabljali. Tovrstni pristopi so se izkazali za parcialne, saj ne
morejo razreševati problematike zagotavljanja dostopnosti na širši ravni in na način, ki bo
sprejemljiv za vse funkcionalno ovirane uporabnike. Na ta način lahko izostanejo rešitve za
mnoge funkcionalno ovirane uporabnike, ki niso vključeni v invalidske organizacije (starejši) in
zato njihove težave niso »slišane«. Ustrezno izhodišče je, da se določi osnovna »mreža«
dostopnosti za vse ljudi, ki jo je možno postopoma dopolnjevati glede na pobude
posameznikov.
Izhodišča, ki so pomembna za vse ljudi, ne glede na oviranost, so avtobusne postaje in
postajališča. Javni potniški promet je namreč edini možni način oblike transporta, ki lahko
omogoča posamezniku samostojnost uporabe in dostopa. Vse ostale oblike transporta
pomenijo (z vidika zagotavljanja dostopnosti) bodisi odvisnost od pomoči drugih (slepa oseba
je odvisna od pomoči osebe, ki ima avto), cenovno nedostopnost (individualni prevozi z npr.
taksiji) ali odklon od doseganja inkluzije (kot so na primer prilagojeni prevozi za invalide, s
katerimi so invalidi ponovno ločeni od drugih ljudi, poleg tega pa ti ne dosegajo celotne
populacije funkcionalno oviranih oseb, saj mnogo ljudi ni vključenih v invalidske organizacije,
nimajo statusa invalida, pa vseeno potrebujejo prevoz).
Možnost gibanja s prilagojenim javnim prevozom lahko pomeni za funkcionalno ovirano osebo
neodvisnost, ima pa tudi številne pozitivne učinke na ravni rehabilitacije. Primer: dostopen
javni prevoz omogoča osebi z okvaro vida, ki stanuje na podeželju, samostojen dostop do
mesta. Možnost samostojnega gibanja ima številne pozitivne učinke. V realnosti je situacija
žal obrnjena – zaradi neurejenega javnega prevoza ostaja oseba z okvaro vida doma na
podeželju in je povsem odvisna od pomoči drugih.
Avtobusna postaja ali postajališče pa je šele izhodišče, s katerega je treba predvideti zvezne
poti do ciljev. Cilje (območja in objekte v javni rabi) je skladno z 22. členom Gradbenega
zakona možno določiti v dogovoru s predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij. Ko
so cilji določeni, je naloga pripravljavca Strateškega načrta (ali drugega načrta dostopnosti),
da določi sistem dostopnih poti, v katerega so vpeti vsi izbrani objekti in območja. Ta shema
je potem podlaga za nadaljnji razmislek o razmestitvi in dopolnitvi avtobusnih postajališč.
Vsa opisana izhodišča bodo na primeru dostopnosti območja šol in vrtca v Luciji predstavljena
v poglavju, ki sledi. Ker Občina Piran še nima izdelanega Strateškega načrta dostopnosti (ali
primerljivega načrta), še ne moremo opredeliti sistema dostopnih poti, saj ne vemo, kje
predvideti najustreznejše povezave med objekti, ki so pomembni za funkcionalno ovirane
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osebe. Podamo lahko samo izhodišča za zagotavljanje osnovne ravni prostorske dostopnosti,
ki jo je treba v prihodnosti nadgraditi s Strateškim načrtom.
Poudariti je treba, da je zagotavljanje prostorske dostopnosti samo ena od ravni zagotavljanja
dostopnosti – poleg prostorske dostopnosti je pomembna tudi dostopnost informacij in
storitev. Šele ko so vse te ravni ustrezno povezane, lahko govorimo o univerzalno načrtovanem
prostoru, ki je dostopen za vse ljudi.
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6 Analiza stanja in opredelitev ugotovitev
V poglavju je podrobno predstavljen nabor evidentiranih problemov, izzivov in ugotovitev. Te
so prikazane v Prilogi 10– Analiza stanja in opredelitev ugotovitev v Luciji. V nadaljevanju bodo
v besedilu označene z zapisom P10/n, kjer P10 pomeni Prilogo 10, n pa številko ugotovitve, ki
je označena na karti.
Zbrane ugotovitve so rezultat:
-

pregleda strateških in drugih občinskih dokumentov z različnih področij,

-

analize stanja pogojev za hojo v prostoru,

-

dveh posvetovanj s fokusno skupino,

-

intervjujev s predstavniki občinske uprave, območne enote NIJZ ter lokalnih društev in
ciljnih skupin,

-

pogovorov z učenci in predstavniki OŠ Lucija,

-

analize strokovnjakov za zagotavljanje univerzalne dostopnosti,

-

ugotovitev pridobljenih z anketo.

Hoja v delovanju občine pri urejanju prostora in prometa še ni prepoznana kot pomembna,
zdravju in okolju koristna prometna praksa in vrsta mobilnosti. To pomeni, da hoja peš v
občini Piran za vse prebivalce še ni nujno zares praktična in udobna izbira za opravljanje
vsakdanjih poti in načrtovanje mobilnosti. V Luciji manjkajo predvsem nekatere smiselne peš
povezave, dobre oznake smeri in navezave na vozni red javnega potniškega prometa.
Svojstvena ovira za hojo je tudi splošna kultura vožnje, ki ni zares pozorna do pešcev in drugih
udeležencev v prometu.
Celostna prometna strategija (v nadaljevanju: CPS) že od leta 2017 optimistično napoveduje,
da so možnosti za to, da bi v občini Piran številne vožnje z osebnimi vozili nadomestili s hojo,
kolesarjenjem ali javnim potniškim prevozom, zelo dobre. Stanje v prostoru in načrtih se od
sprejetja strategije, v štirih letih ni bistveno spremenilo. Pri urejanju prometa in javnega
odprtega prostora ima v občini Piran vožnja z osebnimi vozili prednost pred hojo peš ali vožnjo
s kolesom v povezavi z javnim potniškim prometom. Zdi se, da CPS še ni zares vključena v
razvojne programe in tudi ni nujno celovito upoštevana pri prostorskem in investicijskem
načrtovanju.
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Na osnovi analize osredotočene na območje Lucije in izvedene pomladi in poleti 2021 je
delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto ocenila, da bodo v občini Piran za
izboljšanje pogojev za hojo in spodbujanje aktivne mobilnosti med prebivalci in obiskovalci v
prihodnosti še bolj kot infrastrukturni ukrepi pomembni organizacijski in ozaveščevalni
ukrepi. Občino med drugim čakajo:
-

skrbno urbanistično načrtovanje za zagotavljanje mešane rabe prostora in kratkih
razdalj med dejavnostmi v prostoru,

-

celostno in na počutje pešca osredotočeno načrtovanje prometnih ureditev,

-

bolj dosledno zgodnje vključevanje prebivalcev v načrtovanje prometnih rešitev in hoji
prijaznega okolja;

-

spodbujanje aktivne mobilnosti v šolo in na delo, dogovor z invalidskimi organizacijami
o zagotavljanju univerzalne dostopnosti javnega prostora,

-

ozaveščanje o pomenu hoje in univerzalne dostopnosti prostora, javnih objektov,
storitev in informacij,

-

spreminjanje kulture vožnje in prometnih režimov na obstoječih cestah,

-

priprava nove parkirne politike,

-

izdelava mobilnostnih načrtov za javne ustanove in

-

spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k hoji in kolesarjenju ob souporabi javnega
potniškega prometa na poti po vsakdanjih opravkih in pri udeležbi in izvajanju kulturnih
in turističnih dejavnosti.

1. Potovalne navade in spodbujanje hoje
Potovalne navade, pot na delo, po nakupih in drugih opravkih so v občini Piran izrazito vezane
na avtomobil. To potrjujejo tudi rezultati, ki jih povzema CPS in javna anketa, ki smo jo izvedli
med prebivalci (glej Prilogo 2– Analiza ankete o pogojih za hojo) in kažejo, da se polovica
prebivalcev manj kot trikrat tedensko na pot odpravi peš ali s kolesom. Gre za zakoreninjen
način življenja in močno prepričanje, da je tako najhitreje in najbolj preprosto. Predvsem
pogosta je uporaba avtomobila za pot na delo in po velikih nakupih. K temu po svoje prispeva
tudi koncentracija trgovinske ponudbe v prostoru, ki vpliva na umik trgovin in storitev iz naselja
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in kaže na šibko povezanost med urbanističnimi in prometnim načrtovanjem in na
neupoštevanje občinske CPS.
Hkrati se na hojo še vedno pretežno gleda kot na rekreacijsko prakso. Izjema je hoja otrok v
šolo, kjer med akterji na lokalni ravni velja široko soglasje, da bi bilo dobro za zdravje in dobro
počutje otrok, da čim več otrok hodi v šolo peš.
Očitno je na ravni občine potrebno tako bolj sistematično spodbujanje prebivalcev k hoji kot
ozaveščanje o praktičnosti in zdravstvenih koristih hoje ter tudi izboljšanje pogojev za hojo.
Ključne za to so ukrepanje občine, politična volja in ozaveščenost predstavnikov občine.
Pomembno vlogo pri ozaveščanju in promociji prometne varnosti, predvsem pri šolarjih ima
tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SVP). Zaenkrat SPV v Piranu s svojim
programom naslavlja predvsem teme vezane na prometno varnost, manj pa se ukvarja z
ustvarjanjem dobrih pogojev za hojo z vidika kulture vožnje in spodbujanjem aktivne
mobilnosti z vidika koristi trajnostne mobilnosti za ljudi in okolje.
Turizem in kulturne prireditve se v občini Piran prepoznava kot dva velika generatorja
prometa in s tem ju razumemo tudi kot velik potencial za spremembe v lokalnih prometnih
rešitvah in potovalnih navadah ter tudi kot priložnost za spremembe in pozitivno promocijo
aktivne mobilnosti v povezavi s kulturnimi dogodki in turističnimi storitvami.

2. Udobje hoje
S pojmom udobje hoje povezujemo celoten spekter značilnosti površin za peš hojo, ki govorijo
tako o kakovosti tlakovanja in peš povezav, opremi in oznakah kot o praktičnosti hoje in tudi o
povezavi z javnim potniškim prometom kot tisti vrsti mobilnosti, ki je za pešce najbolj
vsestransko sprejemljiva izbira za dostop do bolj oddaljenih lokacij.

Če je tlakovanje pretežno dobro, pa so v Luciji povezave, oznake in usmeritvene table ter
navezave in oprema poti še potrebne nadgradnje. Hoja v Luciji ni zares praktična oblika
mobilnosti za vse, ker peš površine še niso dobro povezane v res smiselna omrežja pešpoti
in tudi niso res univerzalno uporabne za vse (prilagojene potrebam oseb s fizičnimi in
senzornimi vrstami oviranosti).
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Na pomanjkanje pločnikov so opozorili tako v CPS kot v projektih ROSEE in Adria MOVE IT. V
programu Aktivno v šolo in zdravo mesto ugotavljamo, da novi pločniki niso vedno izvedljivi in
predvsem ne zagotavljajo nujno varne hoje. Iz tega razloga zagovarjamo zniževanje hitrosti
vožnje, območja umirjenega prometa in varno skupno rabo prometnega prostora na način, da
se najšibkejši udeleženci v prometu, to so otroci, starejši in invalidi, počutijo dobro in niso
ogroženi.
Pomanjkanje sence je lahko poleg dolžine poti in razgibanega reliefa, celo eden od ključnih
razlogov, ki odvračajo od hoje in aktivne rabe javnega prostora. Zato je ustvarjanje kakovostne
sence ob pešpoteh in v javnem prostoru treba dosledno zagotavljati pri načrtovanju,
prenovah in posodobitvah javnih ureditev, kot so pešpoti, igrišča, trgi, avtobusne postaje,
kolesarske steze ter tudi parkirišča in ulice in ceste. Za Lucijo in druga priobalna naselja v
slovenskem primorju je značilna klima za katero se napoveduje večja rast temperatur ozračja,
ki lahko posledično ogroža življenje ljudi. V prostoru je predvsem očitno pomanjkanje sence
na otroških igriščih, v parku Sonce, pri Zdravstvenem domu in Avtobusni postaji ter ob cesti
Fazan proti TPC Lucija, anketiranci pa so opozorili tudi na pomanjkanje sence v avtokampu,
ob sprehajalnih poteh (Parenzana, promenada v Portorožu, pot do Belega Križa, v Fiesi, pešpot
do Gostišča Ribič), od Fornač do mestnega jedra Pirana ter med Padno in pokopališčem Sv.
Sab. (P10/8, P10/9).
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Peš povezave med naselji v tem delu občine imajo zaenkrat v predstavah odgovornih
predvsem rekreacijski pomen, niso pa prepoznane kot možne vsakdanje prometne povezave
za pot na delo, v šolo ali po opravkih. To je pomembno, ker na teh relacijah vendar dnevno
potuje veliko ljudi in so kot take v kombinaciji s kolesarjenjem in JPP priložnost za aktivno
mobilnost prebivalcev in obiskovalcev Lucije, Seče, Portoroža in Strunjana. Na območju Lucije
je izpostavljena predvsem potreba po urejeni pešpoti od avtokampa do Forma Vive, ker pot
predstavlja pomembno peš povezavo za domačine, ki živijo v Seči, za lokalne obiskovalce in
turiste (P10/1). Podobno je bila izražena potreba po pločniku ob regionalni cesti proti Hrvaški
na odseku od bencinske črpalke do restavracije na vrhu klanca (P10/2).
Želja in potreba po ureditvi kolesarskih in pešpoti je sicer v občinskih dokumentih in programih
prisotna, motivi za ureditev teh pa zaenkrat še niso ne pretežno prometni ne zdravstveni, hojo
in kolesarjenje se povezuje z rekreacijo in turizmom. V tem smislu je eden od največjih izzivov
občine prepoznati pomen hoje za zdravje in lokalno okolje in prednosti okolja izkoristiti za
ureditev čimboljših pogojev za hojo in aktivno mobilnost. Gostota poselitve,
fizičnogeografske in prostorske značilnosti so v občini Piran zelo primerne za hojo zato ima
občina dobre možnosti za to, da bi lahko prebivalci več vsakdanjih poti opravili peš ali tudi v

povezavi z javnim potniškim prometom. V smislu daljših poti je eden največjih potencialov
občine gotovo cesta Obala, ki ima že zaradi topografske ugodnosti odlične možnosti, da
postane pomembna daljinska peš in kolesarska povezava in izjemna rekreacijska poteza.
Cesta Obala je bila kot velika priložnost za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje
prepoznana že v CPS (2017). Kljub temu zaenkrat še vedno ostaja predvsem veliko parkirišče
in avtomobilska cesta.
Povezava Lucije s Piranom po obalni cesti je v več ozirih strateško pomembna za prebivalce
in obiskovalce občine. Cesta Obala generira zelo veliko dnevnega in sezonskega prometa in
bi lahko hitro postala nosilna in najbolj privlačna ureditev nove trajnostne prometne politike
v občini. Prebivalci so v anketi s kar 90 % podporo potrdili, da bi takšna ureditev omogočila, da
bi tudi več vsakdanjih poti opravili peš ali v povezavi z javnim potniškim prometom. Danes je
cesta Obala pretežno namenjena avtomobilom (parkiranje in vožnja), medtem ko si pešci in
kolesarji skupaj delijo pločnike, ki so hkrati tudi prostori počitka, druženja in lokalov. Ločitev
pešcev od kolesarjev lahko pomembno poveča varnost in udobje hoje, ločitev kolesarjev od
avtomobilov pa enako za kolesarje s tem, da zelo poveča tudi privlačnost relacijskega
potovanja s kolesom kar spodbuja tudi aktivno pot na delo. Občina Piran nima nobene druge
tako strateško izpostavljene prometne površine na kateri bi lahko nazorno, odmevno in
učinkovito pokazala, kako zelo resno se zavzema za zdravje in dobro počutje prebivalcev in
obiskovalcev ter kako ukrepa za trajnostni razvoj in podnebno nevtralnost. Preureditev ceste
Obala, da bo dano več prostora pešcu in da bo možna od pešca in avta ločena vožnja s
kolesom, je zgolj vprašanje časa.

Državna cesta G2–111 (Valeta–Sečovlje) predstavlja glavno oviro za pešce in kolesarje v
območju naselja Lucija. Radikalno preseka naselje in ga razdeli na dva dela, prekine logične
smeri peš hoje in povezave (P10/3). Ob cesti tudi ni pešcem namenjenega prostora in so tako
možnosti za potovanje omejene izključno na osebni avtomobil ali uporabo javnega potniškega
prometa, ki pa ima pomanjkljivo urejene peš povezave do postajališč.

Podobno slabo na pešce, potek in pogoje za hojo delujejo območja velikih krožišč, s katerimi
se zasleduje predvsem potrebe hitrega pretoka vozil skozi naselje, pešcem pa se podaljšujejo
poti do cilja (P10/4). Včasih pa sta v naselju prav ob krožiščih slabša tudi pregled pešca nad
prometom in občutek varnosti pri prečkanju. Ker so krožišča orientacijsko zelo kompleksna,
jih zelo težko uporabljajo tudi osebe z okvaro vida (P10/5). Krožno križišče, ki povezuje
državno cesto z lokalnimi, sicer umiri promet, saj velja kot opozorilo na spremembo hitrosti
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vožnje, vendar je namenjeno predvsem pretočnosti avtomobilskega prometa, medtem ko so
pešci in kolesarji v depriviligiranem položaju. V Luciji se pešcem, zaradi pomanjkanja peš
povezav, krožišč na stičišču Podvozne in Liminjanske ceste in na stičišču Liminjanske in
Fazanske ulice pri šoli bistveno podaljša pot.

V naselju Lucija je opazno pomanjkanje nekaterih notranjih peš povezav. Najbolj očitno na to
kažeta podhod “Pri račkah” in "divji" prehod čez glavno cesto pri vrtičkih. Notranja mreža peš
povezav je izjemnega pomena za udobje in praktičnost (smiselnost) hoje, pešcu zagotavlja
hitro in ciljno naravnano hojo (P10/6, P10/7).

Trend izgradnje nakupovalnih središč izven mestnega središča slabo vpliva na kakovost
bivanja in pogoje vsakdanjega življenja, ker zaradi tega posledično mešana raba znotraj
sosesk izginja in se prebivalcem podaljšajo poti do trgovin in storitev in ustvarja slabe pogoje
za hojo (P10/10). Enako kot velja za druge vrste mobilnosti, mora biti tudi hoja osmišljena,
pot do cilja mora biti obvladljiva in predvidljiva. Mešana raba prostora hojo po opravkih
omogoča, medtem ko zgoščena nakupovalna središča na periferiji zaradi oddaljenosti od
stanovanj in velikosti nakupov povečujejo potrebe po potovanju z avtomobilom. Če območje
uporabniku ne zagotovi ciljev, ki jih lahko doseže peš in je nabor ciljev na peš dosegu majhen,
je pešcev manj. V Luciji v nakupovalno središče prihajajo kupci tudi iz Pirana in drugih naselji
v občini.

3. Univerzalna dostopnost
Oceno pogojev dostopnosti prostora, storitev in informacij za funkcionalno ovirane smo izvedli
na osnovi ekspertnega pregleda stanja na terenu in pogovorov s predstavniki občine,
invalidskih in upokojenskih organizacij. Osredotočili smo se na območje Lucije in pot do šole
in vrtcev, konkretno smo obravnavali tri možne povezave: prvo z glavne avtobusne postaje
vzhodno preko krožišča na regionalni cesti in Fazana, drugo sredinsko po najkrajši povezavi
skozi stanovanjsko naselje in podhod Pri račkah ter tretjo daljšo zahodno preko ceste Obala
in lokalnih cest skozi stanovanjsko naselje.
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Slika 23: Tri obravnavane povezave pri oceni pogojev dostopnosti prostora, storitev in informacij.

Z avtobusne postaje je najkrajši dostop za funkcionalno ovirane osebe do šole in vrtca možen
po sorazmerno dolgi in neobljudeni poti– na karti označena z zeleno barvo. Najkrajša pot do
šole preko mostiča pod voziščem, ki je na karti označena z rdečo barvo, je za funkcionalno
ovirane osebe nedostopna (neustrezne širine, klančine, uporabljeni materiali). Tretja pot, ki vodi
od avtobusne postaje do šole in vrtcev pa vodi po cesti Obala, pod podvozom in skozi
stanovanjsko območje- označena je z rumeno. Za povprečnega pešca je pot relativno udobna,
le nekoliko dolga, hoja do šole traja 20 minut. Za starejšega človeka, ki ima težave z gibanjem
ali vidom, pa lahko ta kilometer dolga pot s številnimi ovirami, izpostavljena soncu, ob prometni
cesti, predstavlja izjemen napor.
Ugotovimo lahko, da v občini Piran zaenkrat vključevanje univerzalne dostopnosti še ni
sistemsko vgrajeno v načrtovanje javnega prostora in prometnih ureditev. V javnem prostoru
so očitno prisotne klančine in talne taktilne oznake, vendar ne vedno v optimalni izvedbi.
Dostopnost ni zares dobra za vse. Pogosto so pobude za reševanje problemov parcialne in ne
rešujejo problematike zagotavljanja dostopnosti na širši ravni in na način, sprejemljiv za vse

funkcionalno ovirane uporabnike. V občini Piran tudi ni uveljavljeno vključevanje
predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij in ekspertov za dostopnost v
načrtovanje prostora.
Na določenih lokacijah v prostoru prihaja do neugodnih situacij, ki lahko ranljivim skupinam
udeležencev v prostoru predstavljajo oviro in jim s tem podaljšajo pot, ali pa jih odvrnejo od
poti in predvsem od samostojnega gibanja do zastavljenega cilja. Med drugimi so to
neustrezno tlakovani in opremljeni odseki poti neustrezne širine in brez sence. Ovira na poti
so tako: elementi urbane opreme, drogovi svetil, prometni znaki in vozila (P10/5, P10/11–17).
Pot s številnimi ovirami, izpostavljena soncu in ob prometni cesti, lahko že za starejšega
človeka, ki ima težave z gibanjem ali vidom, predstavlja izjemen napor (P10/8), za invalida na
vozičku pa je napor samo še večji.
Pomanjkanje taktilnih oznak otežuje orientacijo slepih in slabovidnih v prostoru in vpliva na
nižjo stopnjo možnosti za njihovo samostojnost pri gibanju po prostoru in mobilnosti.
Pločniki, ki niso načrtovani z zvezno višino, dvigajo težavnost potovanja in niso ustrezni z
vidika univerzalne dostopnosti. Poglobitve na delih, kjer so uvozi za avtomobile, so namreč
načrtovane za avtomobile, ki čeznje večinoma vozijo redkeje (ponekod le dvakrat dnevno),
medtem ko se z njimi več časa srečuje večje število pešcev. Poglobljeni uvozi so tako rekoč
ovire, za katere morajo pešci na poti vložiti veliko več napora za prihod na zastavljen cilj. Cesta
Obala je ena od ključnih povezav, ki omogoča dostop do večine pomembnejših objektov v javni
rabi, tudi do območja osnovnih šol, zato bi moral biti pločnik izveden zvezno brez nivojskih
poglobitev na območju uvozov in križišč.

Avtobusna postaja in Zdravstveni dom z lekarno kot dve novejši pomembni javni ustanovi, ki
imata veliko število dnevnih uporabnikov, nista ustrezno univerzalno dostopni in tudi nimata
glede na gostoto obiskovalcev res primerne zunanje ureditve. Javne ustanove potrebujejo
kakovosten javni odprt prostor, saj so obiskovalci in v primeru postaje potniki, pogosto
primorani počakati na storitve oziroma prevoz. Ob obeh ustanovah manjkajo prostori za
čakanje in počitek, senca in pitna voda ter ureditev povezav do drugih javnih površin konkretno
do bližnjega parka in otroškega igrišča, ki sta potrebna novih ureditev in prenove (P10/18).
Zdravstveni dom kot reprezentativna javna ustanova, ki spodbuja zdravje prebivalcev
potrebuje za namene merjenja vitalnosti s testom hoje na 2 km, ki ga izvajajo po metodologiji
UKK Inštituta s Finske temu namenjene površine. Med gradnjo novega zdravstvenega doma
se je del te poti odstranil in ni bil ponovno vzpostavljen.
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4. Šola in vrtec, otroci na cesti, načrt šolskih poti
Prihod otrok v šolo v občini Piran je v precejšnji meri vezan na prevoz s strani staršev. Po
mnenju prebivalcev je to zaradi neprimerne infrastrukture za pešce in kolesarje, zaradi prvelike
nevarnosti, zaradi pretežkih torb šolarjev, ker jim starši ne zaupajo ali ker je staršem šola na
poti. Razkorak med načinom prihoda v šolo in željami je posebej izrazit pri mlajših učencih (od
1. do 5. razreda). Večina šolarjev si želi biti na poti v šolo (ali iz šole) bolj samostojna in želi
izbrati tudi bolj aktivne načine mobilnosti (peš, s kolesom, skirojem). Precejšen delež otrok,
19,1 % od vseh anketiranih, ne glede na starost in razred, želi v šolo hoditi s kolesi.
Očitna je potreba po večjem spodbujanju aktivne mobilnosti in po organizaciji ukrepov za
aktivno pot otrok v šolo ter tudi po dvigu zaupanja staršev do otrok. S tem v povezavi se omenja
tudi priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje pri organizaciji hoje in kolesarjenja otrok v
šolo na primer z društvom Faros in Šolo zdravja.
Načrtov šolskih poti na osnovnih šolah v občini Piran ne posodabljajo redno vsako leto. Načrti
tudi priporočajo smeri hoje predvsem z vidika varnosti, ne pa z vidika udobja in prijetnosti hoje
ali celo izhajajoč iz želje otrok, da bi hodili v šolo s kolesom. V načrtovanje šolskih poti tudi
niso vključeni otroci in z načrtom se otrok in staršev večinoma tudi ne seznanja sistematično,
s predstavitvami, objavami na spletni strani šole ali na vidnem mestu v šoli. Ne izvaja se
vodenih analitičnih sprehodov po šolskih poteh s starši, učitelji ali prostovoljci.
Učitelji osnovnih šol se neredno vključujejo v programe prometne vzgoje, zaznava pa se vse
več sodelovanja in interesa učiteljev za aktivnosti vezane na pripravo tega načrta.
Talne poslikave šolskih poti, ki so bile izvedene v okviru projekta ROSEE so v Luciji potrebne
prenove. Šolarji jih imajo v dobrem spominu in si jih želijo. Skupaj z drugimi oznakami bi bile
zelo dobrodošle tako za šolarje kot za druge udeležence v prometu na vseh šolskih poteh v
občini.
Zaradi povečevanja števila učencev in zaposlenih vozačev na OŠ Lucija naraščajo potrebe po
parkirnih mestih ob šoli, kljub bližini krajevne in medkrajevne avtobusne postaje. Občina mora
v skladu s CPS in cilji trajnostnega razvoja nujno vplivati na potovalne navade zaposlenih in
poskrbeti za to, da bo več zaposlenih opustilo vožnjo do šole z osebnim avtom. Za šolo in vrtce
je potrebno izdelati mobilnostni načrt, v katerem se obdela možnosti trajnostnega prihoda
zaposlenih na delo v šolo in vrtce s ciljem zmanjšati prometno in okoljsko obremenitev
lokacije, porabo prostora za parkiranje in poskrbeti za aktivno mobilnost zaposlenih.
V luči načrtovane prenove vrtca se pojavlja potreba po smiselni in varni ureditvi
začasnega parkiranja in bolj varnega dostopa na območje šole in vrtca z zahodne strani
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(P10/19, P10/20). Lokacija ob cesti Fazan, ki jo za ta namen predlaga občina, je lahko zanimiva
tudi za stalno odlaganje otrok in organizacijo postaje Poljubi in odpelji.
Zaradi neprilagojenih voznih redov lokalnih avtobusov otroke na prostočasne dejavnosti, ki
potekajo v Piranu (npr. Glasbena šola) večinoma vozijo z osebnimi avtomobili. Prilagoditev
voznega reda začetku šolskega pouka in pouka v glasbeni šoli je pomembna za to, da lahko
več otrok in odraslih potuje samostojno v povezavi z JPP peš ali s kolesom tudi na daljše
razdalje.
Šolsko igrišče je v izvenšolskem času zaprto in otroci v bližini nimajo dostopa do drugih igrišč.
Okolica šole je pomemben prostor varnega druženja, tudi zadrževanja v času čakanja na
prevoz ali odhod na druge dejavnosti, zato je pomembno, da je otrokom dostopna tudi čim več
časa pred in po pouku.
V OŠ Lucija, glede na analizo podatkov o hoji v šolo, vse kaže, da osnovna šola postaja
osrednja občinska šola, kar posledično ustvarja veliko avtomobilskega prometa v okolici šole
predvsem pred začetkom pouka. Za ureditev razmer je ključno, da se ustvarijo pogoji za hojo
in kolesarjenje v šolo ter uskladi vozni red avtobusnih linij s šolskim urnikom šole in
prostočasnimi dejavnostmi.
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5. Varnost in kultura vožnje
Varnost v prometu lahko razdelimo na družbeno varnost, ki jo ustvarjamo udeleženci v
prometu, psihološko, ki govori o počutju udeležencev v prometu in fizično varnost, ki je
povezana z infrastrukturnimi rešitvami. V hodljivem mestu se zavedamo, da so pomembni vsi
trije vidiki varnosti in skrbimo za to, da dobro načrtujemo in vzdržujemo prometno
infrastrukturo, da z udeleženci v prometu veliko govorimo o kulturi skupne rabe prometnega
prostora in dobrem počutju vseh ter skrbimo za nadzor in spremljanje stanja ter resno
izboljšujemo razmere na osnovi ugotovitev.
V turističnih krajih je lahko eden velikih problemov z vidika varnosti pešcev in drugih
udeležencev v prometu veliko število gostov, ki ne poznajo dobro lokalnih pravil in kulture
vožnje. Predvsem pa so problem obseg in trend naraščanja osebnega motornega prometa ter
obremenjenost cestnih povezav v turistični sezoni. Na to v občini Piran opozarja že CPS zato
bi bilo dobro, da občina čim prej smiselno poveže prometno in turistično politiko in se
strateško in operativno zavzame za trajnostni prihod gostov na počitnice, izlete in prireditve.

Kulturo vožnje uvrščamo, skupaj z nižanjem hitrosti vožnje, med ključne pogoje za izboljšanje
pogojev za hojo. Šolarji so posebej in večkrat opozorili na nestrpnost voznikov do pešcev. Na
kulturo vožnje na splošno v občini Piran in v okolici izobraževalnih zavodov je bilo namenjeno
več pozornosti tudi med analizo stanja v prostoru. V bližini OŠ Lucije se je s pogovora z
različnimi deležniki in šolarji pokazala kot zelo problematična kultura vožnje staršev in
dostava otrok z avtomobili v šolo predvsem v času med 8:00 in 8:20. Starši otroke pogosto
pripeljejo v šolo v zadnjem trenutku, ustavljajo tako na avtobusni postaji kot drugod na cesti
ali na parkirišču v bližini šole. Pogosto za tem, ko otroke odložijo, postanejo nepozorni in
nestrpni vozniki do ostalih udeležencev v prometu, tudi otrok (P10/19). Sogovorniki
poudarjajo, da vozniki v Luciji pogosto ne ustavljajo pred prehodi za pešce, hupajo in vozijo
prehitro. Anketirani so v velikem številu potrdili ugotovitev, takega vedenja v prometu je bilo
deležnih kar 70 % vprašanih.
Prehitra vožnja je še posebej problematična na regionalni cesti, na odseku od Mercatorja ob
krožišču, Liminjanski cesti, Podvozni cesti ter ob zavijanju v manj prometne ulice.
Strm izvoz iz parkirišča na glavno cesto niža stopnjo vidljivosti na cesti v okolici OŠ Lucija
(P8/21). Faktorji, ki dodatno ogrožajo fizično varnost pešcev in kolesarjev so lahko slabo vidni
prometni znaki, ki jih zarašča vegetacija in neodstranjene ovire znotraj območja prehodov za
pešce, kot so parkirani avtomobili, na neustrezno mesto umeščeni ekološki otoki ali drogovi
svetil.
V ospredje so prišli tudi drugi družbeni vidiki varnosti in dobrega počutja med hojo in
samostojno rabo odprtega prostora v Luciji in v Piranu. Z neprijetnimi občutki se mladostniki
spopadajo zaradi nagovarjanja vinjenih posameznikov pri glasbeni šoli v Piranu ter starejših
otrok v športnem parku in pri zaklonišču ob ulici Fazan.

6. Javni potniški promet
Vedno višje število osebnih vozil na posamezno gospodinjstvo konkurira občinskemu javnemu
potniškemu prometu. Rezultat velikega števila osebnih vozil je manjša uporaba JPP ter
posledično tudi manjša frekvenca voženj in neusklajenost voznih redov.
Neusklajenost voznih redov pojasnjujejo tudi na osnovni šoli Lucija ter srednji šoli GEPŠ Piran,
kjer se učenci in dijaki vsakodnevno vozijo. Potrebe, izražene prevozni družbi dosedaj še niso
bile uslišane.
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Z ureditvijo garažnih hiš Fornače in Arze se je vzpostavil nek parkirni red v starem mestnem
jedru Pirana, vendar pa to ni vplivalo na ostala naselja, v Luciji osebni promet še vedno
prevladuje. Glede na potrebe po parkiranju okoli šol, vrtcev in zdravstvenega doma je očitna
potreba po večji frekvenci avtobusnih voženj in boljši usklajenosti voznih redov mestnega in
medkrajevnega avtobusa z urniki izobraževalnih ustanov, kot so osnovne, srednje in glasbene
šole, ter usklajenosti tudi s šolskim urnikom otrok in zaposlenih.
Prav tako so lokalna avtobusna postajališča potrebna prenove, ker so dotrajana in ne sledijo
načelom univerzalnega oblikovanja in niso primerna za vse, brez razlikovanja glede na
funkcionalno oviranost. Ponekod tudi primanjkuje ustreznih informacij, dostopnih vsem, tj.
oznak, posodobljenih voznih redov in zemljevidov ter drugih obvestilnih tabel in urbane opreme
(sedišča, luč, senca, pitna voda), ki lahko pripomorejo k prijetnejšim pogojem potovanja in lažji
organizaciji in pogostejši izbiri potovanja z JPP (P10/22).
Oddaljenost avtobusnih postajališč, neustrezno urejene poti do njih, pomanjkanje
sence in dotrajani visokopodni avtobusi predstavljajo dodatno oviro pri izbiri JPP za način
potovanja po meri vseh, predvsem funkcionalno oviranim v občini Piran.
Zaradi neurejenega javnega prevoza in neustrezno zagotovljene dostopnosti ter pomanjkanja
zveznosti poti lahko oseba z okvaro vida ostaja doma in je povsem odvisna od pomoči drugih.
Funkcionalno ovirane osebe, ki do območja šole in vrtcev ne zmorejo uporabljati najkrajše poti
z mostičem pod voziščem, bodo za potovanje do zastavljenega cilja izbrale javni prevoz. Ta
mora zato biti dobro prilagojen njihovim potrebam.

7. Kolesarjenje
Hoja se pogosto povezuje s kolesarjenjem, saj pešci s pomočjo kolesa lahko tako premagajo
daljše razdalje. Pogoji za kolesarjenje so zato podobno kot urejenost JPP pomembni za oceno
hodljivosti kraja.
V občini Piran so naravni pogoji za vožnjo s kolesom dobri, zato je vožnja s kolesom v povezavi
s hojo ali JPP zelo dobro prometno sredstvo za premagovanje lokalnih razdalj. Da bi bilo
kolesarjenje privlačno in bi bili prebivalci in zaposleni spodbujeni k uporabi kolesa, so nujne
dobre kolesarske poti in povezave. Željo po spremembi potovalnih navad in pogostejši uporabi
kolesa so v anketi, ki je priloga tega dokumenta, izrazili tudi prebivalci.
Zaradi pomanjkanja urejenih kolesarskih površin lahko prihaja tudi do konfliktov med pešci in
kolesarji ter vozniki električnih skirojev, ki z vožnjo po pločniku kršijo predpise in ogrožajo
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pešce, tudi z nestrpnostjo. Večkrat je bila v tem smislu izpostavljena cesta Obala, kjer zaradi
slabe označitve prihaja do nejasnosti glede smeri nadaljevanja poti in posledično nerodnih
srečanj kolesarjev s pešci (P10/23).
Razgiban teren je tudi pogost razlog, ki prebivalce odvrača od uporabe koles.
Želja in potreba po ureditvi kolesarskih poti je prisotna tudi v občinskih dokumentih in
programih, motivi za ureditev pa se zaenkrat še niso bistveno udejanili. Eden največjih
potencialov občine je nacionalno prepoznana kolesarska povezava Parenzana, ki je bila
zaznana kot velika priložnost za izboljšanje infrastrukture kolesarjenja na nivoju celotne
občine ter regije. Prav tako je bil v CPS prepoznan potencial za razvoj atraktivnega turizma.
Kaže se pomanjkanje dodatne kolesarske infrastrukture, ki bi uporabnikom zagotovila lažje in
varnejše shranjevanje koles ob prihodu na cilj ali pri izbiri intermodalnega načina potovanja.
Predvsem se kaže želja po postavitvi objektov in nadstreškov za kolesa, kjer je kolesa možno
shranjevati za daljše časovno obdobje, postavitev (pokritih) stojal pred javnimi ustanovami,
šolami in na javnih odprtih površinah ter postavitev servisno-informacijskih kolesarskih točk.

8. Parkiranje
Urejanje mirujočega prometa je skupaj s trendom rasti avtomobilskega osebnega prometa v
občini Piran kompleksen problem. Pogosto so lokacije parkirišč izbrane na podlagi potreb
turizma in gostov in ne po meri prebivalcev. Mirujočemu prometu je v Luciji namenjeno zelo
veliko javnih površin.
CPS je leta 2017 registriral veliko potrebo po parkiranju in predlagal kot rešitev dodatna
parkirna mesta. Tako reševanje parkirne problematike ni v skladu s cilji trajnostne mobilnosti
tudi ne z načrtovanjem hoji prijaznega okolja: parkirna mesta zasedajo javni prostor, ki je nujno
potreben za druge dejavnosti in hkrati tudi generirajo dodaten promet, ustvarjajo prometno
gnečo, onesnažujejo okolje z izpusti in hrupom, prispevajo k pregrevanju in prometni
nevarnosti okolja. Prevelika količina parkirnih mest slabo vpliva na pogoje za hojo, zmanjša
prijetnost, varnost in privlačnost prostora za hojo.
Speck (Walkable City, str. 119): “(parkirišče)...poslabša kakovost zraka in vode,
pospešuje globalno segrevanje, povečuje porabo energije, zvišuje stroške stanovanja,
zmanjšuje javne prihodke, spodkopava javni promet, povečuje prometne zastoje,
škoduje kakovosti javnega sveta, pospešuje širjenje primestnih mest, ogroža
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zgodovinske stavbe, slabi socialni kapital in poslabša javno zdravje, če naštejemo le
nekaj stvari. In zakaj želite brezplačno parkiranje?”
Speck (Walkable City, str. 123): “dovolj parkirnih mest spodbuja vožnjo, ki je brez njih
ne bi bilo.”
V knjigi Suburban Nation z besedno zvezo “Pensacola Parking Syndrome” (Parkirni
sindrom mesta Pensacola) opisujejo številna zgodovinska mesta v ZDA, ki so sčasoma
uspela zadovoljiti povpraševanje po parkiranju tako, da so lepe stare stavbe zamenjala
z neprivlačnimi parkirišči v tako velikem številu, da si ljudje niso več želeli prihajati v
središče mesta.
Parkirišče pred šolo je v jutranjih konicah šolskega leta zelo obremenjeno in tudi nevarno
(P10/19). Parkiranje za zaposlene v vrtcu in šoli ni urejeno, zato ti parkirajo tudi na parkiriščih,
ki so namenjena prebivalcem stanovanjskih blokov in tako zasedajo njihov prostor.
Kljub bližini krajevne in medkrajevne avtobusne postaje se občina na problem odziva z idejo o
zagotovitvi parkirnih mest z gradnjo parkirne hiše in novega vrtca nad njo na lokaciji
obstoječega vrtca. Ugotavlja se, da bo predlog bistveno poslabšal kakovost okolja (zrak, hrup)
in pogoje za hojo in varnost v neposredni okolici šole in tudi na bližnjih šolskih poteh .
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7 Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo v občini Piran
Ta nabor ukrepov velja za celotno območje občine Piran in temelji na analitičnih ugotovitvah
zbranih v procesu priprave LNH za občino Piran in je oblikovan tako na osnovi ekspertnega
znanja kot z vključevanjem predstavnikov občinske uprave in različnih ciljnih skupin ter
preverjen tudi s strani prebivalcev.
Za izboljšanje pogojev za hojo kot vsakdanji način potovanja in zdravju koristno dejavnost so
potrebni ukrepi, ki posegajo tako v prostor (infrastrukturni ukrepi) kot na področje urejanja in
rabe prostora in prometa (organizacijski ukrepi) ter na področje individualnih in organiziranih
potovalnih navad in praks (ozaveščevalni ukrepi).
Poleg predloga ukrepov smo v okviru procesa dela oblikovali tudi priporočila za prostorsko
načrtovanje, zbrana v 10. poglavju, ki dodatno podpirajo sistematično urejanje hoji in javnemu
zdravju prijaznega okolja.
Poleg tega smo na osnovi poglobljene obravnave stanja na območju Lucije opredelili tudi
posebne ukrepe za Lucijo, ki so predstavljeni v naslednjem poglavju (8).
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7.1. Infrastrukturni ukrepi
Infrastrukturni ukrepi so posamezni in sistemski posegi na obstoječih prometnih površinah 5.
Z naštetimi ukrepi lahko občina Piran sorazmerno hitro izboljša pogoje za hojo v prostoru,
poveča varnost in udobje hoje ter spodbudi prebivalce k peš hoji in aktivni mobilnosti. Namen
infrastrukturnih ukrepov je zagotoviti celovito načrtovanje in urejanje prometnih površin na
način, da se izboljša kakovost pešpot, povezave med posameznimi deli naselja, storitvami,
institucijami in programi ter da se zagotovi enakovredne pogoje za hojo za vse udeležence,
še posebej pa za otroke, starejše in druge funkcionalno ovirane osebe6.

5

Marn, T., Cerar, A. 2017. Priročnik za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti.

Funkcionalno ovirane osebe so invalidi in druge osebe s trajnimi ali začasnimi okvarami (npr. gibalne
oviranosti, okvare vida, sluha, poškodbe, kronične bolezni), motnjami (npr. motnje v duševnem razvoju)
oziroma telesnimi značilnostmi, ki so lahko prirojene ali posledica različnih življenjskih okoliščin (npr.
starejši, otroci, nosečnice, ponesrečeni).
6

7.1.1. Ukrepi za bolj udobno hojo za vse (univerzalno udobje hoje)
●

Zagotovitev enakomernega horizontalnega poteka pešpoti pri prečkanju cest na način
dvignjene ploščadi7 (ang. raised intersection).
Taka ureditev je smiselna na prehodih glavnih povezovalnih poti, na primer na prehodih
za pešce na obalni cesti.

●

Ureditev klančin za premagovanje višinskih razlik z ustreznimi nakloni in materiali ter s
pomožnimi elementi urbane opreme, kot so ograje in oprijemala.

●

Znižanje robnikov na prehodih za pešce po celotni širini zebre.

●

Ureditev talnega taktilnega vodilnega sistema na prehodih za pešce skladno s
standardom SIST 1186:2016.

●

Oprema avtobusnih postajališč s talnim taktilnim vodilnim sistemom skladno s
standardom SIST 1186:2016.

●

Ureditev in označba avtobusnih postaj in nadstreškov postaj brez nivojskih in drugih
talnih ovir, z uporabo ustreznih barvnih kontrastov, da jih lahko opazijo osebe z okvaro
vida.

●

Zagotovitev talnega taktilnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne do
pomembnejših javnih storitev in objektov. Ta ureditev se predlaga na potezi od
Avtobusne postaje do OŠ Lucija.
Ureditev ni vedno nujno izvesti s standardnimi taktilnimi oznakami, uporabi se lahko
nestandardne oznake, ki slepim in slabovidnim služijo pri orientaciji; primer
nestandardnih oznak so gradniki podobnih tipskih in vidno zaznavnih lastnosti
standardnih struktur, kot so granitne kocke in tekstilne obloge8.

7

Infrastruktura za pešce, 2017, MZI, str.24
Nestandardne oznake so oznake, katerih struktura ni standardno predpisana, vendar je dovolj
dobro zaznavna, da lahko slepim služi pri orientaciji. Uporabljamo jih predvsem v primerih, ko
želimo zagotoviti manj zahtevno vodenje in orientacijo (na primer vodenje v območjih za pešce). Z belo palico
po mestu, 2016, str.54
8
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●

Vzdrževanje prostega profila površin za pešce9 (z mislijo na potrebe slepih in
slabovidnih).

●

Zagotovitev kompleksnega vodenja v krožišču s talnim taktilnim vodilnim sistemom v
skladu s standardom SIST 1186:2016.

●

Zagotavljanje prostega profila pešpoti in dovoznih poti na javnih površinah s smiselnim
upravljanjem in regulacijo rabe javnega mestnega prostora. Potrebna je odstranitev,
oziroma prestavitev vseh fizičnih ovir kot so drogovi svetil, količki, elementi urbane
opreme (oglasne deske, oprema gostinskih vrtov), prometni znaki in neustrezno
parkirana vozila iz peš poti, da se zagotovi prosta prehodnost in dostopnost javnega
prostora, stavb in storitev za vse. Vse dopolnilne rabe, gostinski vrtovi, prodaja in
oglaševanje na prostem morajo biti absolutno podrejene možnostim za hojo in aktivni
javni rabi prostora (zagotovljeno mora biti dovolj javnega prostora za rekreacijo,
regeneracijo, druženje in doživetja).

7.1.2. Ukrepi za povečanje kakovosti peš površin
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Kakovost peš površin in privlačnost prostora za hojo poleg kakovosti pohodnih površin
(tlakov), vzdrževanja in čiščenja, poteka poti in povezanosti poti v prostoru ter navezovanja na
druge prometne ureditve in javni potniški promet in kolesarsko infrastrukturo določata tudi
ureditev in oprema razširjenega prostora pešpoti.
●

Ozelenitev in senčenje pešpoti z drevesi in grmovnicami, ali tudi s pomočjo ozelenjenih
senčnic, sta ključna za izboljšanje pogojev za hojo v procesu prilagajanja na podnebne
spremembe in zagotavljanja zdravega bivalnega okolja, ki spodbuja hojo in aktivno
mobilnost in rabo javnega odprtega prostora.
Drevoredi in posamezna drevesa ob pešpoteh so skupaj z grmovnicami in podrastjo
ključna prvina kakovosti urejanja. Svoje h kakovosti mikroklime in privlačnosti za hojo
prispevajo tako namenske javne zasaditve, kot zasaditve zasebnih površin na stiku s peš
potmi, tudi zelene žive meje in ozelenjene stene objektov. Kjer prostor ne omogoča
saditve dreves in naravnega senčenja je zato nujno treba zagotoviti postavitev senčnic,

9

Podobno Pravilnik o projektiranju cest govori o prostem profilu ceste: »prosti profil ceste« je profil, ki ga
tvorijo prometni profil, varnostna širina in varnostna višina, vanj ne smejo posegati stalne fizične ovire;

lop, pergol ali drugih vrst javno uprabnih zavetij za pešce pred sončno pripeko.

●

Nova drevesa in ambiciozna prenova javnih ureditev zelenih površin na obstoječih
javnih površinah, predvsem ob glavnih peš poteh, znotraj območij pomembnejših javnih
ustanov, v javnih parkih in na otroških igriščih.
Potreba po sajenju novih dreves je zaradi regionalnih značilnosti ključna za prilagajanje
naselja na klimatske spremembe in je ključni pogoj za zagotavljanje aktivnega in
zdravega življenjskega sloga prebivalcev.

●

Urbana oprema, posebno klopi, pitniki, mize, igrala, javna razsvetljava in javne sanitarije
bistveno poveča uporabnost in privlačnost prostora za hojo. Dodatno spodbudo
predstavljajo podatki o peš razdaljah in označevalne table (glej sliki 24 in 25), ponudba
ulične hrane in pijače, kulturne prireditve in občasna sejemska ponudba/trgovina na
ulicah.
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Slika 24: Označevalna tabla s podatki o peš razdaljah na Ptuju. Foto: ZRS Bistra Ptuj, Facebook
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Slika 25: Talne poslikave s podatki o peš razdaljah v Kočevju. Foto: arhiv IPoP

Navezava na kolesarsko omrežje in možnost izposoje koles ter navezava na javni potniški
sistem; oboje omogoča, da hoja postane tudi zanimiva in smiselna za kombiniran način
potovanja na daljše razdalje.
●

Urejene javne površine kot so parki, otroška igrišča, trgi in ploščadi in druge odprte
površine ob javnih ustanovah in tudi javna športna igrišča osmišljajo hojo in spodbujajo
k aktivni rabi odprtega prostora.

Tudi v Luciji je treba ob lokalnih javnih ustanovah kot so šole, vrtci, zdravstveni dom in
avtobusna postaja urediti kakovostne in kompleksne javne površine in tako zvišati uporabno
vrednost javnega prostora za vse uporabnike. Za otroke pa je treba hkrati tudi zagotoviti
kakovostne igralne površine v neposredni okolici doma in ob vzgojno varstvenih in šolskih
institucijah.

●

Javna raba skupnih odprtih površin stanovanjskih območij prispeva h kakovosti
pogojev za hojo in k aktivni rabi odprtega prostora.

7.1.3. Ukrepi za zagotavljanje varnosti (umirjanje prometa in
izboljšana vidljivost)

10

●

Vzdrževanje prostega profila10 pešpoti in izboljšanje vidljivosti pešca na cestah z
obrezovanjem drevja in živih mej, predvsem okrog prehodov, prometnih znakov in
križišč. Tudi umik parkirišč iz križišči in območja prehodov za pešce.

●

Javna razsvetljava na ključnih peš povezavah in križiščih11.

●

Umirjanje prometa z znižanjem najvišje dovoljene hitrosti vožnje v naseljih na 30 km/h.

●

Ureditev skupnega prometnega prostora z najvišjo dovoljeno hitrostjo 20km/h na
strateško pomembnih območjih naselja.

●

Umirjanje prometa z ukrepi na vozišču:
○

oblikovanje križišč z manjšimi zavijalnimi radiji za avtomobile; pripomorejo k
zmanjšanju hitrosti voznikov motornih vozil;

○

ožanje voznih pasov v naseljih; dvigne se pozornost voznikov motornih vozil;

○

ukinitev sredinske črte na cesti; vpliva na večjo pozornost voznikov na vse
udeležence v prometu, odvzeto površino se lahko enako kot pri ožanju voznih
pasov nameni pešcem ali kolesarjem;

○

zamik smernega vozišča; vozniki motornih vozil so primorani k zmanjšanju
hitrosti, dvigu pozornosti in upočasnitvi tempa vožnje;

○

uporaba različnih tekstur vozišča;

○

barvanje vozišča (npr. 3D zebra).

Prosti profil (ceste ali peš površin) je zagotovljen prostor, ki se ga vzdržuje na način, da vanj ne segajo fizične
ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno
opremo. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Uradni list RS, št. 38/16.
11
Pri umeščanju javne razsvetljave v javni prostor je potrebno slediti Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13.
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Slika 26: Poslikava cestišča v okolici OŠ Jurija Dalmatina Krško. Vir: arhiv občine Krško

●

Označitev šolskih poti s poenoteno horizontalno prometno signalizacijo ali pa
poslikave tal v neposredni okolici šole - pred šolo za umirjanje prometa v konicah
prihoda v šolo (kot navajajo smernice MZI Varneje v šolo, 2019).
Rešitev, ki je že izvedena v Luciji pri šoli se lahko še razširi in razvije tudi v kontekstu
splošnega označevanja šolskih poti v občini s pomočjo modrih delfinčkov, ki so jih otroci
v preteklosti zelo dobro sprejeli.
Dobre prakse tovrstnega trajnostnega urejanja prostora so predstavljene tudi v brošuri
Mesta mestom #3, kjer je med drugimi primer poslikave cestišča na regionalni cesti v
Krškem (glej sliko 26: Poslikava cestišča v okolici OŠ Jurija Dalmatina Krško).

7.1.4. Ukrepi za povezavo hoje in JPP
●

Navezava omrežja pešpoti na postaje javnega potniškega prometa (lokalnega in
regionalenga); povezava med pešpotmi in avtobusnimi in železniškimi postajami je
ključna za to, da se osmisli aktivna mobilnost v konceptu intermodalnega potovanja na
večjih razdaljah.

●

Oprema vseh avtobusnih postaj z nadstreškom, udobnimi sedeži, prostorom za
invalide, ustrezno razsvetljavo, koši za smeti, posodobljenimi in veljavnimi voznimi redi,
zemljevidom linij in nedvoumnim poimenovanjem posameznih postaj. Za izboljšanje
udobja povezave hoje in JPP se predlaga tudi postavitev digitalnih informacijskih tabel,
ki odštevajo minute do prihoda avtobusa.

●

Po potrebi načrtovanje postavitve dodatnih avtobusnih postaj oz. na voznem pasu
označiti območja za ustavljanje javnega potniškega prometa.

●

Načrtovanje, postavitev in označitev dodatnih postaj za šolski avtobusni prevoz; s
pomočjo analize lokacij bivanja šolarjev, podobne kot je bila pripravljena za OŠ Lucija,
se lahko preveri dostopnost postaj in dogovori dodatna postajna mesta.
Dobra začasna praksa tovrstne finančno dostopne in časovno ugodne rešitve, kjer
postavitev postajališč v skladu z zakonom ni mogoče urediti takoj, je označevanje
postajnih točk Busko12, sistem, s katerim se postajne točke šolskih avtobusov označuje
z barvnimi oblikovanimi tablami in stebri, ki so opremljeni s svetlobnim utripalcem in jih
lahko otroci daljinsko aktivirajo in voznike opozarjajo na prisotnost v prometnem
prostoru.

7.1.5. Ukrepi za izboljšanje pogojev za kolesarjenje
●

Dopolnitev že v Celostni prometni strategiji občine Piran (2017) omenjenih manjkajočih
odsekov kolesarskih povezav13.

●

Postavitev dodatne kolesarske infrastrukture (stojala za kolesa, nadstrešne
kolesarnice za časovno daljše shranjevanje koles, informacijsko-servisne točke in

Očkerl, P., Plevnik, N. 2021. Mesta Mestom #3: Katalog dobrih praks slovenskih mest. Označevanje
postajnih točk busko v Novem mestu. Str. 48
12

13

Z upoštevanjem že predhodno predlaganih tras manjkajočih kolesarskih povezav (CPS, 2017).
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izposojevalni sistem koles) ob pomembnejše javne in vzgojno-izobraževalne ustanove
ter v neposredne bližine obstoječih avtobusnih postajališč; tako se občanom in
obiskovalcem omogoči možnost aktivnega intermodalnega načina transporta ter
povezavo med naselji ter z drugimi občinami.
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7.2. Organizacijski ukrepi
Organizacijski ukrepi so mehke, na ljudeh in organizaciji dela in dejavnosti sloneče rešitve, ki z
novim načinom upravljanja obstoječe infrastrukture in prometnih tokov uveljavljajo koncept
trajnostne mobilnosti in spodbujajo prebivalce k aktivni mobilnosti. Tovrstni ukrepi so
dopolnilo in nadgradnja infrastrukturnih ukrepov in predstavljajo poceni in hitro izvedljive
rešitve za pospeševanje spreminjanja potovalnih navad.

7.2.1 Občinska delovna skupina za aktivno/trajnostno mobilnost
Delovna skupina poveže odgovorne za prometno, prostorsko in investicijsko načrtovanje z
odgovornimi za družbeni razvoj, javno zdravje in turizem na ravni občine in tako zagotovi
pravočasno in zadostno upoštevanje potreb pešcev in kolesarjev ter za ustvarjanje sinergij
med posameznimi fazami in vidiki urejanja prometa in dejavnosti v prostoru.
Krovna naloga delovne skupine je, da sistematično skrbi za uresničevanje ciljev Celostne
prometne strategije in drugih občinskih strateških razvojnih načrtov in programov s področja
javnega zdravja, prostorskega razvoja, varstva okolja, turizma in proizvodnje, podnebne
odpornosti in trajnostnega razvoja. Namen organizacije delovne skupine je zagotoviti občini
(prebivalcem, politiki in drugim subjektom) v vsakem trenutku pregled nad stanjem v prostoru,
potrebami in načrtovanjem novih rešitev, ki kakorkoli vplivajo na pogoje za aktivno mobilnost
oziroma na urejanje prometa, organizacijo in vodenje prometa ter koordinirati delovanje
akterjev pri uresničevanju strateških razvojnih ciljev na način, da se dosegajo kar se da
celostne in vsestransko učinkovite rešitve.
Delovna skupina z rednimi koordinacijami in javnim poročanjem, pripravo in pregledom
projektov zagotavlja, da se pri urejanju prometnega prostora in drugih javnih površin dosledno
uveljavljajo interesi pešcev in kolesarjev ter da se skozi ozaveščanje in promocijo izboljšujejo
pogoji za aktivno mobilnost kot prioriteto v občinski prometni politiki in sestavino prizadevanj
za javno zdravje, kakovost bivanja in trajnostni razvoj. Delovna skupina v svoje delo
sistematično vključuje SPV, Skupino za načrtovanje šolskih poti in Regionalno skupino za
univerzalno dostopnost, OE NIJZ, Center za krepitev zdravja, organizira spremljanje stanja,
priprave in izvajanja načrtov ter vključevanje javnosti v procese dela.
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7.2.2. Mobilnostni načrt
Mobilnostni načrt je dokument, ki je pripravljen za določeno skupino prebivalcev, ustanovo,
dogodek z namenom, da se promovira trajnostno mobilnost in pomaga spreminjati potovalne
navade, znižati ogljični odtis in skrbeti za zdravje lokalnega okolja in ljudi. Ustanovam in
podjetjem mobilnostni načrt pomaga urejati pogoje za doseganje potovalnih ciljev z različnimi
načini trajnostne mobilnosti. Načrt temelji na kombinaciji mehkih ukrepov, kot so ozaveščanje,
izobraževanje in reorganizacija mobilnosti v okviru obstoječe infrastrukture. Osnovni cilj
izdelave tovrstnega načrta je krepitev zavesti o alternativah za prevoz z osebnim avtom, torej
hoji, kolesarjenju, sopotništvu in javnemu potniškemu prometu (JPP) in spodbujanje nove
zdravju in okolju prijazne potovalne prakse. Običajno se predlaga izdelava mobilnostnega
načrta za:
●

vzgojno-izobraževalne ustanove, kot so to za vse osnovne šole in Gimnazijo Piran
predlagali tudi v CPS (2017),

●

javne zavode in podjetja,

●

za dogodke ter

●

dnevni in večdnevni turizem.

Pri tem je smiselno upoštevati naslednje ukrepe:

14

●

Načrtovanje frekvenc voženj šolskega in javnega potniškega prometa ter uskladitev
voznih redov s šolskimi urniki v sodelovanju z dotičnimi deležniki (osnovne šole,
srednje šole, glasbena šola, študentski in dijaški dom);

●

V Piranu konkretno lahko predlagamo kot potreben dopolnilni ukrep tudi oblikovanje
Skupine za načrtovanje šolskih prevozov (občina, starši, šole, SPV) in v tem smislu
nadgradnjo Pravilnika o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega
linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov14.

●

Integriranje javnega potniškega prometa z ostalimi načini aktivne mobilnosti;

https://www.piran.si/act/42112
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●

Frekvence voženj avtobusov je potrebno načrtovati na krajše časovne intervale,
predvsem izven turistične sezone in jih načrtovati skozi ves dan;

●

Vključevanje informacij o načinih trajnostne mobilnosti (TM) v turizem, turistično
promocijo in pri organizaciji dogodkov.

7.2.3. Parkirna politika
Eden od organizacijskih ukrepov s katerimi občina lahko pozitivno vpliva na pogoje za hojo in
aktivno mobilnost, javno zdravje, kakovost bivanja in podnebno odpornost je priprava parkirne
politike15. Potrebo po tem v občini Piran prepoznava že CPS (2017). Načrt upravljanja z
mirujočim prometom za Piran pomeni nadzor nad trenutno prevladujočim načinom avto
mobilnosti, ki s parkirnimi površinami zaseda kvaliteten javni prostor prebivalcev in dodatno
generira promet ter zniževanje standardov urejanja parkirišč v novih načrtih z načrtovanjem
povezav na JPP, kolesarskih in peš povezav. Med drugim se predlaga:

15

●

priprava nove parkirne politike;

●

vključitev parkirnega režima dostopa do vzgojno-izobraževalnih ustanov v mobilnostni
načrt šol;

●

vključitev parkirnega režima za turiste v mobilnostni načrt dnevnega in večdnevnega
turizma;

●

umik (mirujočega) prometa izven mestnega jedra Pirana, s promenade Obala (od
Pirana do Seče) in drugih središč naselij;

●

prepoved dolgotrajnega parkiranja in postopno izločanje trajno parkiranih vozil iz
območja cone modrega abonmaja.

Parkirna politika je načrt upravljanja mirujočega prometa skozi različne med seboj usklajene ukrepe. (IPoP)
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7.2.4. Pot v šolo in vrtec
Vzgojno-izobraževalne ustanove, posebno osnovne šole, imajo v občini pri spodbujanju hoje
in aktivne mobilnosti eno najpomembnejših vlog. So srečevališča odraslih in otrok ter
pristojnih za izobraževanje, zdravje in socialo, promet in urejanje prostora na lokalni ravni in
kot take idealno izhodišče za uveljavljanje nove, zdravju posameznika in lokalne skupnosti ter
okolju prijazne prometne prakse.
V tem kontekstu se opiramo tudi na raziskave, ki dokazujejo, da navade pridobljene v otroštvu
vplivajo na nas tudi v odraslosti in zato otroke postavljamo tako v vlogo udeležencev v prometu
in promotorjev aktivne mobilnosti kot v vlogo načrtovalcev in zagovornikov novih rešitev v
urejanju prometa.
●

●

●

Načrtovanje šolskih poti
○

Redno vsakoletno posodabljanje načrtov šolskih poti.

○

Sodelovanje občinskih šol in vrtcev pri načrtovanju šolskih poti.

○

Sistematično vključevanje otrok in staršev v proces načrtovanja in prenove
načrtov šolskih poti.

○

Predstavitev načrta šolskih poti vsem učencem in staršem: izobešanje načrta v
šolski avli, objava na internetnih straneh šole.

○

Predstavitev vseh načrtov šolskih poti na občinskem svetu z razpravo o
odpravljanju ovir in posebej o možnostih za kolesarjenje v šolo.

Organizirana spremljana pot v šolo s Pešbusom in Bicivlakom.
○

Podpora občine šolam pri ozaveščanju, organizaciji in izvedbi (sredstva, kadri prostovoljci) spremljane hoje v šolo za najmlajše.

○

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja pri izvedbi spremljane hoje v šolo
- razbremenitev šol (starši, prostovoljci, spremljevalci).

Vzpostavitev postaj Poljubi in odpelji.
Načrtovanje aktivnega prihoda v šolo za vse - umik avtomobilov iz okolice šole z
ureditvijo dostavnih postaj Poljubi in odpelji v navezavi na šolske poti in trase Pešbusa.
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●

Promocija aktivne hoje v šolo pri starših
Povezovanje načrtovanja šolskih poti z javnim zdravjem v sodelovanju s Centrom za
krepitev zdravja in NIJZ. Spodbujanje in ozaveščanje o pomenu aktivne poti v šolo za
zdravje, varstvo okolja in lokalni razvoj tako postane naloga Lokalne skupine za
krepitev zdravja izvaja pa se v sodelovanju s šolami, načrtovanjem šolskih poti in
programom Zdrave šole.

●

Povezovanje šol pri načrtovanju šolskih poti
Organizirano sodelovanje predstavnikov občinskih šol v delovni skupini (v nastajanju)
za načrtovanje šolskih poti in prometno varnost v okolici
šol.
Namen sodelovanja je povezano načrtovanje šolskih poti, izmenjava izkušenj in znanja
ter skupno naslavljanje občine in prebivalcev pri načrtovanju šolskih poti, zagotavljanju
varnosti in spodbujanju aktivne poti v šolo, tudi pri usklajevanju voznih redov potniških
linij javnega prometa.

●

○

Usklajevanje procesa in tehnike priprave načrta - skupna strokovna in tehnična
podpora.

○

Sodelovanje z občino in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(SPV).

○

Spodbujanje aktivne hoje v šolo pri starših - sodelovanje z NIJZ.

○

Izdelava mobilnostnih načrtov za šole in spodbujanje trajnostne mobilnosti
zaposlenih.

Spodbujanje staršev k vpisu otrok v matično šolo
Predstavitev prednosti vpisa v matično šolo z vidika zdravja in razvoja otroka,
spodbujanje in ozaveščanje o aktivni in samostojni hoji v šolo, pomen potovalnih
preferenc otroka, družbene povezanosti in dobrega počutja.

●

Spodbujanje staršev k aktivni vključitvi v aktivnosti Pešbus in Bicivlak.

●

Omogočanje javne rabe šolskega odprtega prostora za igro in druženje staršev z
otroki tudi izven delovnega časa šol in vrtcev - predvsem tudi poleti.
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●

Vključevanje vzgojno-izobraževalnih zavodov v načrtovanje novih prometnih in drugih
javnih ureditev v šolskem okolišu (na primer pri umeščanju garažne hiše na šolsko
ulico– kaj pomeni za šolarje in druge, ki hodijo peš).

7.2.5. Dostopnost
Priprava strateškega načrta dostopnosti
Strateški načrt dostopnosti (SND) se izdela z namenom definiranja načina, kako naj občina v
bodoče rešuje težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev za osebe vseh vrst oviranosti
in vseh drugih, ki imajo težave z dostopom do objektov, informacij in storitev. V tem kontekstu
predlagamo:
●

določitev ciljev v dogovoru s predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij in
izdelava ekspertne revizije načrtov;

●

določitev osnovne “mreže” povezovalnih, dostopnih poti za vse ljudi;

●

presojo obstoječih objektov z vidika dostopnosti in revizijo načrtov z namenom
omogočanja dostopnosti objektov v javni rabi do leta 2025.

Oblikovanje regionalne delovne skupine predstavnikov vseh vrst oviranosti
Vzpostavitev regionalne delovne skupine za uveljavljanje univerzalne dostopnosti javnega
prostora, objektov in storitev v praksi. Za potrebe spremljanja stanja, odstranjevanja ovir,
načrtovanja univerzalno dostopnega okolja, spodbujanja vključujočega načrtovanja in prenosa
dobre prakse se organizira delo posvetovalne skupine, ki povezuje predstavnike organizacij, ki
zastopajo interese oviranih oseb, predstavnike občin in strokovnjake za načrtovanje ter druge
zagovornike univerzalne dostopnosti.
Namen skupine je, da se ažurno in celovito razrešuje problematika dostopnosti, širi znanje in
načrtuje vključujoče. Regionalna skupina lahko poveča možnosti za uspeh dela in pospeši
prenos znanja, ker so izzivi na obali veliki in kompleksni (dostopnost infrastrukture, turističnih
storitev, zagotavljanje dostopa do objektov in območij, ki so zavarovani z režimi naravne in
kulturne dediščine). Ključno je, da ima telo politično podporo Občine.
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Delovno telo oblikuje pobude za izboljšave tako, da:
●

Izvaja letne preglede stanja hodljivosti okolja in pripravlja predloge za izboljšave;

●

Izvaja preglede vseh programov in načrtov za prenove, rekonstrukcije in nove prometno
infrastrukturne rešitve, ki jih v območju naselij načrtujejo občina, DRSI in zasebni
investitorji;

●

Pripravi strateški dokument (na primer prej omenjeni Strateški načrt dostopnosti), v
katerih je dostopnost obravnavana celovito, na ravni občine ali celo celotne regije;

●

Pripravi sistematični letni pregled stanja in predloge za ukrepanje;

●

Redno revidira načrte za nove gradnje in prenove javne infrastrukture in objektov z
vidika dostopnosti;

●

Izdela katalog urbane opreme z upoštevanjem izhodišč univerzalnega oblikovanja, ki
naj vsebuje tudi načrt nadstreška avtobusnega postajališča (ti morajo biti kontrastni
glede na ozadje za boljšo vidljivost slabovidnim).
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7.2.6. Trajnostni turizem: spodbujanje hoje
Občina mora poskrbeti za razvoj turizma, da bo ta kot najpomembnejša gospodarska
dejavnost strateško podpiral varstvo lokalnega okolja, javno zdravje in trajnostni razvoj lokalne
skupnosti. Občina mora zato dejavnost strateško bolj intenzivno vključiti v urejanje in rabo
prostora ter oblikovati pogoje organizacije in izvajanja turistične dejavnosti na način, ki bo
prispeval k uresničevanju ciljev lokalne skupnosti na področju mobilnosti, javnega zdravja in
varstva okolja. Občina mora zato nedvoumno opredeliti razvojna pričakovanja glede
mobilnosti turizma ter poskrbeti z lastnim zgledom – z organizacijo lokalnih prireditev in
dogodkov in izvajanja dejavnosti lokalne uprave – za preusmeritev na trajnostne načine
potovanja, ki bodo prispevali k izboljšanju možnosti za uresničevanje ciljev CPS, LNH in
povezanih politik.
Med drugim lahko k temu prispeva:
●

Vključitev turističnih akterjev v pripravo strateških in razvojnih dokumentov s področja
prometa, urejanja in rabe prostora ter javnega zdravja.

●

Spodbujanje trajnostnega prihoda na dopust – navezava na zdravstvene in
okoljevarstvene koristi.

●

Označevanje peš razdalj v prostoru - navezava na lokalna doživetja, hrano in zdravje ter
prispevek k ohranjanju okolja.

●

Izdelava lokalnega in regionalnega zemljevida pešpoti in povezav - vzpostavitev
omrežja, označitev smeri, razdalj in oprema omrežja peš povezav.
○

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ponudniki in sosednjimi občinami;

○

oprema z informativnimi tablami o peš razdaljah in smereh, ciljih hoje;

○

ureditev skupnega sistema izposoje koles ter

○

navezava na JPP in usklajevanje voznih redov lokalnega in regionalnega JPP.
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Slika 27: Izsek iz plakata Korak do kulture z zemljevidom, radiji peš oddaljenosti do kulturnih ustanov v Ljubljani in mesečnim
programom. Vir: https://tam-tam.si/korak-do-kulture/

Kot primer dobre prakse je v tem kontekstu vredno izpostaviti tudi enoten sistem izposoje koles
Gorenjska.Bike16, ki med seboj povezuje 5 občin na Gorenjskem, in sistem Kras Brkini Bikes17.
●

Spodbujanje trajnostne mobilnosti pri izvajanju javnih prireditev in dogodkov.
○

organizacija prireditvenih avtobusnih prevozov v občini in regiji.

Kot lokalen primer dobre prakse je vredno izpostaviti letošnjo uvedbo dodatnih linij
primestnega avtobusa v občini Piran za obisk na dogodke 18. Ta ukrep pozdravljamo in
predlagamo, da se z izvajanjem nadaljuje tudi izven turistične sezone, v skladu s
prireditvenim programom občine Piran.

7.2.7. Javni potniški promet
●

Prilagoditev avtobusnega voznega reda urniku šole in urnikom prostočasnih
dejavnosti, kot so glasbena šola, športni centri, ipd., tudi delovnemu času velikih javnih
zaposlovalcev kot so Zdravstveni dom, Knjižnica in občina.

●

Izboljšan javni prevoz z nakupom ali nadgradnjo vozil, ki so ali da bodo ustrezna za
prevoz funkcionalno oviranih.

7.2.8. Organizacijski ukrepi za izboljšanje pogojev za kolesarjenje
●

Nadgradnja obstoječega sistema izposoje koles Piranko s sistemom izposoje koles
(ang. Bike sharing) z navadnimi in električnimi kolesi na območju vseh obalnih občin.
Ta povezava bi omogočala pot na delo na primer iz Lucije v Izolo (po Parenzani).

16

https://www.gorenjska.bike/

17

https://www.visitkras.info/nacrtuj-obisk/za-lepsi-dan/z-elektricnimi-kolesi-brezplacno-po-krasu-in-brkinih

18

https://www.piran.si/objava/543692
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7.2.9. Drugi organizacijski ukrepi
●

Oživitev praznih prostorov ob Fazanski ulici z mešano rabo storitev in skupnostnih
centrov (npr. mestna dnevna soba19). Dejavnosti ali storitve so pogosto cilji, ki lahko
zaradi dosegljive peš razdalje, raznolike in številne ponudbe ali ugodnih možnosti za
intermodalen prihod spodbudijo, da ljudje več hodijo. Mešana raba storitev z izložbami
doprinese tudi h kakovosti javnega prostora.
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19

Primer dobre prakse je vzpostavljena mestna dnevna soba v Idriji: https://urbact.eu/kako-so-v-idrijivzpostavili-mestno-dnevno-sobo

7.3. Ozaveščevalni ukrepi
Pri načrtovanju ozaveščanja je treba najprej določiti:
●

cilje, ki jih občina zasleduje,

●

ciljne skupine, oz. koga želimo doseči in

●

akterje, ki sodelujejo v ozaveščevalni akciji.

V nadaljevanju so v 5 sklopih akcije, ki nagovarjajo odrasle in upokojene prebivalce, starše in
šolarje, turiste in druge udeležence v prometu in prostoru, ki s svojimi potovalnimi navadami
sooblikujejo prostor.

7.3.1. Splošno
●

Cilj: ozaveščanje in spreminjanje potovalnih navad prebivalcev občine Piran in njenih
obiskovalcev:
○

Promocija hoje skozi ozaveščevalne aktivnosti.
■

Praznovanje na primer Svetovnega dneva zdravja (7. april), Svetovnega
dneva gibanja (10. maj), Svetovnega dneva kolesarjenja (3. junij), Dneva
hoje (15. oktober) ali Dneva slovenskega športa (23. september).

■

Povečana pozornost promocije hoje v času Evropskega tedna
mobilnosti (ETM).

○

Sistematično komuniciranje o zdravstvenih koristih hoje ob različnih
priložnostih (vpis v šolo, vabila na prireditve, v turistični promociji).

○

Oblikovanje slogana (npr. 15 minutno mesto, Peš Piran, Pešcem prijazno
mesto) in promocijskih gradiv (plakatov, letakov, brošur, prispevkov v lokalnem
časniku).

○

Imenovati ambasadorje za hojo v občini Piran: vzpostaviti sodelovanje z
znanimi osebnostmi npr. športniki, zdravniki (po zgledu Walk with a Doc) in
lokalnimi literarnimi ustvarjalci in drugimi.
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○

●

Promocija hoje z mobilnostnimi načrti.

Cilj: kultura pešcu in okolju prijazne vožnje
○

Promocijska akcija npr. "hiti počasi".

7.3.2. Šola in vrtec, otroci na cesti, načrt šolskih poti
●

●

Cilj: večja varnost
○

Izboljšanje kulture vožnje staršev otrok z opozorili glede vožnje in ustavljanja v
okolici šole.

○

Izvajanje dejavnosti s področja prometne vzgoje v vseh skupinah (prilagojeno
starosti).

○

Objava načrtov šolskih poti na spletni strani šol, predstavitev načrtov otrokom
in staršem ter izobešanje načrta na vidnem mestu v šoli.

Cilj: spreminjanje potovalnih navad
○

Nagovarjanje staršev o njihovi vlogi pri spodbujanju k hoji v šolo in na
izvenšolske dejavnosti.

○

Nagovarjanje staršev ob vpisu otrok v šolo z vizijo šole, ki poudarja koristih hoje
za zdravje in dobro počutje otrok, za socializacijo in o pomenu zdravih potovalni
navad za razvoj zdravega življenjskega sloga.

○

Nagovarjanje staršev o pomenu hoje za zdravje v uvodnih srečanjih ob začetku
šolskega leta za vse razrede osnovnih šol.

○

Podpora občine pri spodbujanju aktivnosti kot sta Pešbus in Bicivlak predvsem
pri s promocijo aktivnosti na vseh šolah v občini zagotavljanju spremljevalcev.

○

Podpora občine pri postavitvi postaj Poljubi in odpelji in komuniciranje teh v
prostoru (talne oznake) in po občinskih kanalih.
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○

Spodbujanje trajnostnih prihodov v šolo in sopotništva pri učiteljih.

7.3.3. Prihodi in odhodi v službo
●

Cilj: promocija in spreminjanje potovalnih navad
○

Spodbujanje aktivnih prihodov v službo s tekmovanji med organizacijami,
zaposlenimi.

○

Priprava mobilnostnih načrtov za zaposlene na občini, šolah20 in drugih javnih
zavodih.

○

Spodbujanje in podpora sopotništvu.

○

Natečaj zbiranja zgodb: "Kako lahko izkoristim pot v službo za zdravje".

○

Predstavitev občanov, ki so spremenili potovalne navade v službo.
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7.3.4. Prosti čas
●

20

Cilj: promocija in spreminjanje potovalnih navad
○

peš na dogodke21

○

peš v trgovino

○

peš na kavo

○

“peš na rekreacijo za rekreacijo”

Dva primera mobilnostnega načrta za osnovno šolo sta bila izdelana leta 2017 v okviru projekta Trajnostna
mobilnost v šoli, dostopno na: https://www.aktivnovsolo.si/mobilnostni-nacrti/ [10.11.2021]
21
Primer promocije peš prihoda na dogodke je letošnji poziv Pivo in cvetje v Laškem. https://www.pivocvetje.si/pes-v-lasko/

7.3.5. Turizem
●

●

Cilj: spodbujanje trajnostne mobilnosti
○

spodbujanje prihoda na dopust in oddih v občino in gibanja po njej na aktiven in
trajnostni način pri promociji dejavnosti in izletov - priprava informacij o možnih
načinih potovanja, dolžinah poti, informacij o dostopnosti in zemljevidov in
podobno ;

○

priprava mestnega turističnega načrta z mrežo peš poti, oznakami smeri in
razdalj do ciljev, navezavami na javne sanitarije, pitnike, kolesarske poti in JPP;

○

zasnova in ureditev tematskih poti in uličnih vsebin/dogodkov in ureditev, ki
spodbujajo aktivno mobilnost - mobilnostnih shem (primer: Odkrivanje
gorenjskih doživetij z zeleno mobilnostjo) ;

○

organizacija mreže JPP po zgledu mini busa za Piran v območja zaledja

Cilj: spodbujanje trajnostnega turizma
○

strateški program v duhu zdrav turizem - zdravo okolje (simbolično
poimenovanje).

○

povezava mobilnosti turista z loklanimi cilji razogljičenja, varstva okolja in
zdravjem v promociji turistične destinacije in lokalne ponudbe.

○

povezava preskrbe turista s ponudbo lokalnih dobrin, pridelkov in storitev in z
odgovornim povpraševanjem in potrošnjo in trajnostnim loklanim razvojem.
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8 Ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo v Luciji
Ukrepi za izboljšanje hoje v Luciji so predlagani z utemeljitvami v veznem tekstu, tisti, vezani
na lokacijo so prikazanih na karti v Prilogi 11– Ukrepi za izboljšanje hoje v Luciji. Oštevilčen
ukrep v besedilu je enak oštevilčenem ukrepu na priloženi karti.

1. Umirjanje hitrosti in zagotovitev varnega prehoda skozi državno cesto G2–111
pešcem in kolesarjem.
Z namenom zagotavljanja dodatnih peš povezav za hitro in ciljno naravnano hojo se uredi
varen prehod čez cesto, predvidoma na dveh lokacijah. Cilj je spremeniti identiteto ceste
v lokalno, ki bo radikalno razdvojena dela Lucije povezala in enakovredno upoštevala
uporabnike v prostoru ter s tem pešcem zagotovila enostavnejšo pot pri izbiri hoje kot
način mobilnosti. S tem infrastrukturnim ukrepom so nujno povezani tudi drugi
organizacijski in ozaveščevalni ukrepi (prometni režim in omejevanje hitrosti), ki jih je
potrebno upoštevati pri presoji izbranih načinov prečkanja in preveritev možnosti
izvedbe ter izvedbi najbolj optimalne rešitve.
2. Pešcem bolj prijazna ureditev krožišča na regionalni cesti v Luciji.
3. Vzpostavitev mreže pešpoti z medsebojno povezavo obstoječih.
Dograditev in ureditev morebitnih manjkajočih odsekov in medsebojna povezava
osnovnih pešpoti s sosednjimi naselji s poudarkom na krovnih medkrajevnih cestnih
povezavah ceste Obala in Seča proti Forma Vivi in Hrvaškem.
4. Razširitev območja za pešce na Ulici Istrskega odreda v Luciji s prestavitvijo
smetnjakov s pločnika na ustreznejše mesto ali skozi druge infrastrukturne ali
organizacijske načine zagotoviti območje namenjeno pešcem.
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Slika 28: Ekološki otok na površinah za pešce na ulici Istrskega Odreda v Luciji. Foto: arhiv IPoP

5. Preureditev notranjih povezav na šolskem območju za pregledno in prijetno pot v šolo.
Visoka ograja daje občutek koridorja, predvsem otrokom, ki gledajo svet z višine 1,50
metra. Rešitev bi v tem primeru pomenila preoblikovanje po konceptu odprtega in
dostopnega prostora ter vključevanja igre na poti.
6. Ureditev klančin ustreznih naklonov in materialov s pomožnimi elementi urbane
opreme, kot so ograje, do javnih površin in objektov po načelih enakovrednega
načrtovanja na način da ti ne izstopajo, temveč so vključeni v prostor kot enakovreden
del.
Ureditve morajo biti izvedene na način, da med uporabniki v prostoru ne delajo razlik in
izpostavljajo ranljivejših posameznikov.
7. Znižanje robnikov na prehodih po celotni širini zebre.
8. Ureditev ploščadi na prehodih (ang. raised intersection), predvsem na presečišču dveh
prometno bolj obremenjenih povezav, kjer glavna os ceste Obala meji na Liminjansko
cesto.
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9. Ureditev talnega taktilnega vodilnega sistema na prehodih za pešce skladno s
standardom SIST 1186:2016.
10. Lokacije kamor so umeščeni nadstreški avtobusnih postajališč, morajo biti brez talnih
ovir, z urejenim talnim taktilnim vodilnim sistemom skladno s standardom SIST
1186:2016 in uporabljeni morajo biti ustrezni barvni kontrasti, da jih lahko opazijo
osebe z okvaro vida.
11. Celovito urejanje ceste Obala z vidika univerzalne dostopnosti
12. Zagotovitev kompleksnega vodenja v krožišču s talnim taktilnim vodilnim sistemom v
skladu s standardom SIST 1186:2016.
13. Ureditev stopničastih odsekov pločnikov v območju enodružinskih stanovanjskih
objektov.
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Slika 29: Stopničast odsek pločnika v Luciji. Foto: arhiv IPoP

14. Odstranitev, oziroma ustrezna prestavitev fizičnih ovir (drogovi svetil, količki, elementi
urbane opreme, prometni znaki in neustrezno parkirana vozila), ki onemogočajo
dostopnost funkcionalno oviranim osebam.
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Slika 30: Ovire na pločniku. Foto: arhiv IPoP

15. Dopolnitev urbane opreme, tj. pitnikov, klopi, stojal za kolesa, kolesarnic, ipd. pred
pomembnejšimi javnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter parkov in otroških
igrišč.
16. Revizija, dopolnitev in preureditev kakovostnega odprtega prostora pred šolo in
razbremenitev prometa okrog glavnega vhoda, namenitev območja peš prihodu.
17. Sajenje dreves na obstoječih javnih površinah, predvsem ob glavnih peš poteh, znotraj
območja pomembnejših javnih ustanov, predvsem v predprostoru, v parkih in otroških
igriščih. Zagotovitev dodatne sence, kjer ni možna saditev dreves s postavitvijo senčnic
ali pergol v kombinaciji s sajenjem vzpenjavk.

18. Omejitev hitrosti na državni cesti
Predlaga se znižanje hitrosti s trenutnih 60 km/h na 50 km/h z ureditvijo dodatnih
nivojskih prehodov za pešce. S tem se izboljša varnost prehoda magistralne ceste
Valeta – Sečovlje in povezanost Zgornje s Spodnjo Lucijo.
19. Omejitev hitrosti znotraj naselja
Omejitev hitrosti v naselju Lucija je bila že leta 1995 s sprejetim Odlokom o ureditvi cestnega
prometa v Občini Piran znižana s 50 km/h na 40 km/h. Predlaga se umirjanje prometa z
znižanjem dovoljene hitrosti vožnje v naseljih na 30 km/h.
20. Kolesarski pas na vozišču
Ob vseh cestah, kjer je pločnik, ni pa kolesarske steze (na cesti Obala, Liminjanski cesti,
Podvozni cesti, Šolski ulici itn.) predlagamo zaris kolesarskega pasu22 na vozišču.
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Slika 31: Primer poslikave kolesarskega pasu na cestišču v Velenju. Vir: arhiv časopisa Naš čas

21. Območje skupnega prometnega prostora
Območje skupnega prometnega prostora23 souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v
skladu z načeli cestnega prometa na spoštljiv način z upoštevanjem najvišje dovoljene hitrosti
Kolesarski pas je, po definiciji iz 6. člena Pravilnika o kolesarskih površinah, označen s predpisano signalizacijo
in je od prometnega pasu ločen z ločilno neprekinjeno ali prekinjeno vzdolžno označbo. Namenjen je določenim
vozilom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.
23 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7), UL RS 156/2021, 31a. in 46. člen;
22

vozila do 20 km/h. Da bi vsi uporabniki bolje razumeli v kakšnem prostoru se nahajajo, sta
sprememba teksture vozne površine in preoblikovanje cestnih robov takorekoč nujna ukrepa.
Takšen ukrep predlagamo:
-

na Liminjanski cesti ob Športni dvorani Lucija, zaradi ozkega cestišča, zgostitve
dejavnosti ter pomanjkanja varnih in prijetnih peš in kolesarskih površin,

-

na cesti Obala, kjer je prostor neenakopravno razdeljen med pešce, kolesarje in
avtomobilski promet,

-

ter na vseh cestah brez ustreznih peš površin – pločnikov.
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Slika 32: Območje skupnega prometnega prostora. Vir: 16. člen Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah

22. Območje umirjenega prometa
Ob Osnovni šoli Lucija in vrtcu Morje Lucija je na Fazanski ulici že vzpostavljen prometni režim
“območje umirjenega prometa”, kjer imajo pešci prednost pred vozili in je najvišja dovoljena
hitrost 10 km/h. Enako je tudi na Ulici XXX. divizije. Takšen ukrep je dobrodošel, predlaga pa
se dodatna okrepitev razumevanja režima s talnimi poslikavami. S pisanimi poslikavami na
vozišču se poveča razumevanje, da se voznik ne nahaja na običajnem vozišču namenjenem
prednostno vozilom, pač pa je obiskovalec v prostoru za pešce.

Slika 33: Območje skupnega prometnega prostora in območje umirjenega prometa. Vir: 16. člen Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah24

23. Ponovna poslikava varnih šolskih poti z že uveljavljenimi silhuetami modrih delfinčkov
za vodenje otrok v šolo.
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Slika 34: Poslikava šolskih poti v Luciji. Foto: arhiv IPoP

24

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505

24. Dopolnitev kolesarskih manjkajočih odsekov povezav. Upoštevanje predloga
izgradnje tras manjkajočih odsekov kolesarskih povezav na cesti Obala in iz Lucije do
Seče (CPS, 2017, str 30.).

Sprememba parkirnih režimov v Luciji
25. Spremenjen režim poteka prometa po parkirišču pri semenarni zaradi slabe vidljivosti
pešcev ob izvozu. Predlaga se vzpostavitev enosmernega režima poteka prometa z
uvozom z Liminjanske ceste in novim izvozom na cesto Fazan.
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Slika 35: Slaba vidljivost otrok in drugih pešcev pri izvozu iz parkirišča ob semenarni je posledica kombinacij dejavnikov, od
naklona do drugih elementov v prostoru, ki zakrivajo pogled. Foto: arhiv IPoP

26. Preprečevanje parkiranja vozil na površinah za pešce.

27. Mobilnostni načrt OŠ Lucija
●

Dovoz do vrat šole le za intervencijo in dostavo (umik parkirišč izpred vhodov).

●

Vnos točk Poljubi in odpelji v mobilnostni načrt. Omejevanje ustavljanja in parkiranja
tik pred vhodi v OŠ.

●

Dodelitev brezplačnega parkirnega mesta za kratek čas za namen odlaganja in
prevzema otrok in spremstvo mlajših v in iz šole v vnaprej določenem jutranjem in
popoldanskem času.

●

Usklajen in frekventno organiziran javni potniški promet glede na urnik šolarjev in
zaposlenih, predvsem v jutranjem času prihoda (med 7 in 8) ter popoldanskem času
odhoda (med 14 in 15).

28. Zagotoviti odprtost šolskega igrišča OŠ Lucije tudi v popoldanskem času.
29. Za doseganje spremembe kulture vožnje v okolici osnovne šole predlagamo
ozaveščevalne aktivnosti udeležencev v prometu v okolici šole (na primer tako, da
učenci delijo sporočila).
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9 Akcijski načrt za izboljšanje hodljivosti v Luciji
V Akcijskem načrtu je zbranih 8 sklopov izvedljivih ukrepov, ki bodo izdatno prispevali k
ciljem LNH in imajo potencial za velike in hitre učinke v prostoru. Ukrepi predstavljajo pot za
doseganje zastavljenih ciljev v LNH in so neposredni odgovor na potrebe, zaznane v prostoru
in med deležniki.
Izvedbeno nas zanima na/za kaj imajo predlagani ukrepi pozitivne učinke. Moč učinka smo
opredelili s številom pešcev ( ), več pomeni večji učinek (do največ
).
Ukrepe smo opredelili in ocenjevali glede na sledeče kategorije:
●

Izboljšanje pogojev za hojo - za hojo kot obliko mobilnosti se odločimo, ko so pogoji
za hojo dobri (vidik varnosti, udobnosti, povezanosti poti, funkcionalnih prečkanj,
univerzalne dostopnosti poti).

●

Spreminjanje potovalnih navad - za prehod iz vsakodnevne uporabe osebnega
avtomobila na več hoje po vsakodnevnih opravkih (v službo, šolo, v trgovino),
kolesarjenja ter uporabe javnega potniškega prometa je potrebno sočasno zvezno
izboljševanje ponudbe trajnostne mobilnosti ter izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti in
informiranje o alternativni ponudbi osebnemu avtomobilu.

●

Spodbujanje in omogočanje hoje otrok in starejših - otroci in starejši spadajo med
ranljivejše udeležence v prometu in sta hkrati skupini ljudi, ki največ hodijo. Izvajanje
ukrepov, ki podpirajo hojo otrok in starejših imajo multiplikativne učinke v družbi, saj
tam, kjer hodijo otroci in starejši, praviloma hodijo tudi drugi.

●

Izboljšanje stanja univerzalne dostopnosti - zagotavljanje (javnega) prostora brez ovir,
ki je dostopen in uporaben za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba posebej prilagajati
funkcionalno oviranim osebam omogoča dostopnost prostora, storitev in informacij in
je zato pomemben za vključujočo in enakovredno družbo.

●

Občinski proračun, prihranki so višji od investicij - z ukrepi LNH prihranke zabeležimo
na različnih področjih, prihranki so pogosto višji od investicij, pozitivni učinki so
daljnoročni. Prihranke beležimo na primer na področju zdravja (npr. manj bolniških
odsotnosti z dela), gospodarstva (npr. gostje, ki se vračajo in ostajajo v kraju dlje časa),
okolja (npr. pozitivna ocena stanja okolja).
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Podporo ukrepom smo preverili tudi z občani in občankami, in sicer preko fokusnih skupin,
sprehoda z otroki, intervjuji in spletne ankete. Občani ukrepe močno podpirajo, kar
simbolizirajo
. Simbol pešcev predstavlja skupnost, ki si želi boljših pogojev za
hojo, ki želi hoditi v vseh starostnih obdobjih in ki želi izboljšanje dostopnosti za vse.

Z znakom * sta v Tabeli 4 označeni vprašanji, ki jih nismo preverjali s prebivalci in občani s
spletno anketo.
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Tabela 4: Akcijski načrt

9.1 Utemeljitev ukrepov v akcijskem načrtu
Omejitev hitrosti in zagotovitev varnega prehoda čez državno cesto G2-111 pešcem
in kolesarjem
Državna cesta Valeta - Sečovlje, ki deli Lucijo na Spodnjo in Zgornjo, predstavlja veliko oviro
za pešce in kolesarje. Na odseku dolžine več kot 500 m ni urejenega podhoda ali nadhoda za
pešce. Urejen prehod je možen po podvozni cesti, čez podhod Račke in pri krožnem križišču
ceste Obala in Fazan. Zato predlagamo znižanje omejitve hitrosti in ureditev dodatnih
nivojskih prehodov za pešce, saj je sedaj vidnih nekaj divjih prečkanj nevarne ceste.

Območje skupnega prometnega prostora
Na območjih, kjer je cestišče ozko in ni dovolj prostora za zagotovitev varnih peš poti je
dobra rešitev območje skupnega prometnega prostora. Souporabljajo ga vsi udeleženci
cestnega prometa in ni delitve glede na različne uporabnike prostora, npr. pločnike in vozne
pasove. Hitrost vožnje se omeji do 20 km/h, prednost pa imajo pešci. Da vsi uporabniki bolje
razumejo v kakšnem prostoru se nahajajo, sta pomembna tekstura vozne površine in
preoblikovanje cestnih robov.
Na Liminjanski cesti ob Športni dvorani Lucija je manjko varnih in prijetnih peš ter kolesarskih
poti zaradi ozkega cestišča in zgostitve dejavnosti. S skupnim prometnim prostorom bi tako
znižali hitrost vožnje in zagotovili varne peš in kolesarske povezave v neposredni bližini šole.
Na cesti Obala je prostor neenakomerno razdeljen med pešce, kolesarje in avtomobilski
promet. Na obeh straneh cestišča je rezerviran prostor za parkiranje vozil, ki zastirajo pogled
pešcem ob prečkanju ceste. Kolesarji pa si delijo prostor z avtomobili ali pa s pešci, saj ni
varnih kolesarskih poti.

Vzpostavitev mreže peš poti
Pri spodbujanju trajnostne mobilnosti in hoje nasploh je pomembna možnost kombinacije
hoje z uporabo javnega potniškega prometa. Zato je nujna dobra dostopnost oz. povezava
postaj javnega potniškega prometa (lokalnega in regionalnega) z varnimi in prijetnimi
pešpotmi. Za dosego slednjega je potrebno že obstoječe pešpoti med seboj povezati z
varnimi povezavami i s tem ustvariti dobro mrežo pešpoti, ki omogoča aktivno mobilnost.
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Povečanje kakovosti peš površin
Kakovost peš površin in privlačnost prostora za hojo opredeli kakovosti pohodnih površin
(tlakov), vzdrževanja in čiščenja, poteka poti in povezanosti poti v prostoru ter navezovanja
na druge prometne ureditve določata ter tudi ureditev in oprema razširjenega prostora
pešpoti. Ozelenitev in senčenje pešpoti z drevesi in grmovnicami, ali tudi s pomočjo
ozelenjenih senčnic, sta ključna za izboljšanje pogojev za hojo. H kakovosti mikroklime in
privlačnosti za hojo prispevajo tako namenske javne zasaditve, kot zasaditve zasebnih
površin na stiku s peš potmi, tudi zelene žive meje in ozelenjene stene objektov. Kjer prostor
ne omogoča saditve dreves in naravnega senčenja je zato nujno treba zagotoviti postavitev
senčnic, lop, pergol ali drugih vrst javno uprabnih zavetij za pešce pred sončno pripeko.

Oblikovanje občinskih delovnih skupin
Za celovito, prodorno, uspešno načrtovanje in izvajanje prometnih politik in ureditev občina
Piran potrebuje občinsko delovno skupino za trajnostno mobilnost ter regionalno delovno
skupino predstavnikov vseh vrst oviranosti.
Občinska delovna skupina za aktivno/trajnostno mobilnost je odgovorna za
prometno, prostorsko in investicijsko načrtovanje ter za družbeni razvoj in javno zdravje na
ravni občine, spremljanje uresničevanja ciljev CPS in drugih občinskih razvojnih načrtov,
programov. Povezuje in vključuje vzgojno-izobraževalne inštitucije pri načrtovanju in obnovi
prometnih in drugih javnih ureditev v šolskem okolišu ter načrtovanju šolskih poti in voznih
redov javnega potniškega prometa.
Regionalna delovna skupina predstavnikov vseh vrst oviranosti je odgovorna za
spremljanja stanja, odstranjevanja ovir, načrtovanja univerzalno dostopnega okolja,
spodbujanja vključujočega načrtovanja. Skupina spremlja stanje, odstranjuje ovire, načrtuje
univerzalno dostopno okolja, spodbuja vključujoče načrtovanje in prenos dobrih praks ter
pripravo in izvajanje ter spremljanje uresničevanja ciljev Strateškega načrta dostopnosti.

Aktivno v šolo
Z načrtovanjem in celovito ureditvijo šolskih poti dosežemo, da so poti med predšolskimi in
šoloobveznimi otrok prepoznane kot varne in zanesljive in tako povečamo delež otrok, ki
aktivno prihaja v šolo in vrtec. Ukrep predvideva letno sodelovanje občinskih šol in vrtcev pri
vsakoletnem posodabljanju in načrtovanju šolskih poti, sistematično vključevanje otrok in
staršev procese priprave in prenove šolskih poti. Ponovno poslikavo šolskih poti z
uveljavljenimi silhuetami modrih delfinčkov, vzpostavitev postaj Poljubi in odpelji, vzpostavitev
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organiziranega spremljanja v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Predstavitev načrta šolskih poti
vsem učencem in staršem. Spodbujanje učiteljev k aktivnemu prihodu na delo in sopotništvu.

Promocija in spreminjanje potovalnih navad prebivalcev občine Piran in njenih
obiskovalcev
Zvezno sporočanje o prednostih in možnostih hoje v lokalnem okolju, ki je podprto tudi s
podatki o zdravstvenih koristih hoje, pripomore k spreminjanju potovalnih navad prebivalcev
in obiskovalcev. Občina Piran je prepoznala pomen hoje, z oblikovanjem slogana in pripravo
promocijskih gradiv, vzpostavitvijo amasadarjev hoje v občini lahko dvigne vidnost hoji kot
prometni praksi, kar ima multiplikativne učinke za vse družbene skupine ter lokalno
gospodarstvo. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za javne ustanove in večje generatorje
prometa se bo občina Piran lahko postavila ob bok drugim slovenskim turističnim občinam
(npr. Bohinj), ki ambiciozno upravljajo promet in so prepoznale multiplikativne učinke le-tega.

Trajnostni turizem – spodbujanje hoje in trajnostne mobilnosti
Izboljšanje pogojev za hojo je ključnega pomena za prebivalce in dobro vpliva na turistično
ponudbo, omogoča kakovostno preživljanje časa v lokalnem okolju. Hkrati pa so prizadevanja
za aktivno mobilnost v lokalnem okolju neposredno povezana tudi z omejevanjem
avtomobilskega prometa in spodbujanjem razvoja javnega potniškega prometa kar je nujno
treba praovčasno in smiselno vključiti v strategijo razvoja turizma. Ker je v občini Piran
turizem ključna gospodarska dejavnost, bi morala dobiti trajnostna mobilnost v njej
pomembnejšo vlogo. Občina bi morala turistično destinacijo razvijati v smeri trajnostnega
razvoja tudi skozi ta vidik in bolj aktivno spodbujati prihode v občino in gibanje po njej na
aktiven in trajnostni način. Prizadevanja za spodbujanje trajnostne mobilnosti bi ji tudi v
povezavi z drugimi obalnimi občinami prinesla boljše rezultate.
Hojo kot aktivno mobilnost lahko občina v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ponudniki in
sosednjimi občinami spodbuja s pripravo zemljevida glavnih pešpoti ter opremo z
informativnimi tablami o peš razdaljah in smereh, ciljih hoje.
K pogostejši izbiri hoje s strani obiskovalcev v občini lahko doseže tudi z medobčinskim
sistemom izposoje koles ter navezave in usklajevanja medkrajevnih voznih linij javnega
potniškega prometa na omrežje pešpoti kot tudi z organizacijo prireditvenih avtobusnih
prevozov v občini in regiji.
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10 Priporočila
●

Implementiranje ciljev iz CPS.
S sprejetjem celostne prometne strategije se je občina zavezala k uresničevanju
zastavljenih ciljev in izvedbi ukrepov, s katerimi bo možno v celotni občini zagotoviti
potrebne pogoje za povečanje deleža opravljenih poti na aktiven, zdrav in do okolja
prijazen način. Stanje v prostoru in načrtih se od sprejetja strategije, od leta 2017 ni
bistveno spremenilo, zato pozivamo občino k upoštevanju že v preteklosti naravnanih
trajnostnih ciljev.

●

Načrtovanje prostora s stalno mislijo o načinu potovanja pešca
○

pri načrtovanju in gradnji krožišč;

○

pri načrtovanju nakupovalnih središč. Od razmisleka, kako potuje do središča do
tega, kako se premika po njem od trgovine do trgovine.

○

Razporeditev storitev in dejavnosti po konceptu mešane rabe v naselju. Tak
način spodbuja pešce k hoji in jim omogoča, da je eden od ciljev potovanja v peš
dosegu.

○

Strateška ozelenitev in senčenje pešpoti. Pomanjkanje sence lahko odvrne
prebivalce od aktivne rabe javnega prostora in aktivne mobilnosti – potrebno
upoštevati pri načrtovanju javnih ureditev, kot so otroška in športna igrišča, trgi,
pešpoti, avtobusne postaje, parkirišča in tudi ulice in ceste.

●

V okviru gradnje vrtca Lucija, Coccinella in garažne hiše, naj se upošteva tudi oživitev
praznih prostorov ob Fazanski ulici z mešano rabo storitev in h kakovosti javnega
prostora ter na varnosti pešcev, predvsem otrok, slonečo rešitev. Potrebna je revizija,
dopolnitev in preureditev kakovostnega odprtega prostora pred OŠ Lucija in
razbremenitev prometa okrog glavnega vhoda ter namenitev območja peš prihodu.

●

Vpogled v študentska zaključna dela s področja prostorskega načrtovanja.
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Ta predstavljajo dober pogled v prostorsko situacijo in uporabne predloge, ki jih je
mogoče uporabiti in razviti v skladu z interesi občine in njenih prebivalcev. Eden takih je
magistrska naloga25 Predlog ureditve območja med Lucijo in Sečo, v kateri avtorica
predlaga nove programe z ozelenitvijo ob obali pri Zdravstvenem domu.
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25

Nosan, M. 2020. Predlog ureditve območja med Lucijo in Sečo: magistrsko delo.
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Priloga 1

KAKO UČINKOVITA IN UDOBNA JE HOJA V OBČINI PIRAN?
Pozdravljeni!
Občina Piran si želi izboljšati pogoje za hojo po vsakdanjih opravkih in tako spodbuditi prebivalce k
bolj zdravi in aktivni mobilnosti. Zato se je odzvala na poziv programa Aktivno v šolo in zdravo mesto
za sodelovanje v aktivnosti Načrtujmo skupaj zdravo mesto! in dobila možnost za pripravo Lokalnega
načrta hodljivosti (LNH) v sodelovanju z delovno skupino programa.
V procesu priprave je bilo za območje podrobne analitične obravnave izbrano območje Lucije.
Zanimali so nas pogoji za hojo predvsem do OŠ Lucija, obeh enot Vrtca Morje, Zdravstvenega doma in
TPC Lucija z glavno avtobusno postajo.
Nekatere bistvene ugotovitve o učinkovitosti in udobnosti hoje v Luciji in na splošno v občini Piran,
želimo zdaj preveriti tudi z občani in prebivalci občine Piran.

Pred vami je kratka anketa. Prosimo vas, da se opredelite do ugotovitev in nam
posredujete dodatne komentarje, kjer se vam zdi potrebno.
Mnenje prebivalcev in občanov je zelo pomembno za pripravo ukrepov in akcijskega načrta zato nam
vaše sodelovanje zelo veliko pomeni in vas lepo prosimo, da k izpolnjevanju ankete povabite še svoje
bližnje in znance!
Odgovore in komentarje zbiramo do
minut. Anketa je anonimna.

10.10.2021.Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 5

Aktivnosti priprave LNH potekajo v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. Program Aktivno v
šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija,
društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek
Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.
https://www.aktivnovsolo.si/

---------------------------------------------------- 1. stran ------------------------------------------1. Na izbiro hoje kot načina opravljanja poti (na delo, po opravkih) peš pomembno vplivajo
vremenski in klimatski pogoji. Sajenje dreves v obcestnem in uličnem prostoru je torej
ključna spodbuda za izbiro hoje in večjega udobja hoje v naseljih in zato zagotavljanje
zdravega življenjskega okolja lokalnih prebivalcev.
Prosimo, da opredelite vaše strinjanje na navedeno trditev s pomočjo prikazane lestvice.

1

2

3

4

5

1.1 Ali bi želeli opozoriti na katero od lokacij, kjer kot pešci pogrešate več sence?
__________________________________________________________

2. Potrebne so urejene medkrajevne peš povezave, predvsem med Lucijo in Piranom do
Strunjana, Seče in Sečovelj ter od tam do oddaljenih manjših naselij (Nova vas, Sveti Peter,
Dragonja, in druga), ki bi ponujale možnost izbire vsakdanje poti na delo, v šolo in po
opravkih peš ali s kolesom.
Prosimo, da opredelite vaše strinjanje na navedeno trditev s pomočjo prikazane lestvice.

1

2

3

4

5

3. Prenova obalne ceste bi lahko zaradi ugodne topografije zagotovila več prostora
kolesarjem in pešcem ter omogočila, da bi prebivalci tudi več daljših vsakdanjih poti opravili
peš ali v povezavi z javnim potniškim prometom.
Prosimo, da opredelite vaše strinjanje na navedeno trditev s pomočjo prikazane lestvice.
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2
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4

5

4. Potrebna je dodatna kolesarska infrastruktura (stojala za kolesa, nadstrešne kolesarnice
za časovno daljše shranjevanje koles, informacijsko-servisne točke in izposojevalni sistem
koles) ob pomembnih javnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter obstoječih avtobusnih
postajališčih, kar zagotavlja izbiro aktivnega kombiniranega načina transporta ter
izboljšano povezavo z drugimi občinami.
Prosimo, da opredelite vaše strinjanje na navedeno trditev s pomočjo prikazane lestvice.

1

2
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4

5

5. Potrebno je zagotoviti boljše prilagajanje časovnih intervalov lokalnih in medkrajevnih
avtobusnih linij glede na urnike in potrebe šol in drugih izobraževalnih ustanov (osnovna
šola, gimnazija, glasbena šola, študentski in dijaški dom, ...).
Prosimo, da opredelite vaše strinjanje na navedeno trditev s pomočjo prikazane lestvice.
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---------------------------------------------------- 2. stran -------------------------------------------

6. Marca letos smo 969 osnovnošolcev iz piranskih osnovnih povprašali, kako pretežno
hodijo v šolo. Več kot polovica jih je tisti dan prišla z avtomobilom, skoraj četrtino peš in
nekaj z avtobusom. Hkrati pa jih je kar tri četrtine izjavilo, da bi želeli hoditi v šolo aktivno:
peš, s kolesom ali s skirojem. Na kakšen način ste pa vi hodili v šolo kot otroci?
a) peš
b) s kolesom
c) v spremstvu (peš/s kolesom)
č) s šolskim avtobusom
d) z javnim prevozom
e) starši so me vozili z avtomobilom.

7. Zakaj po vašem mnenju otroci v večji meri ne hodijo v šolo peš ali s kolesom?
Možnih je več odgovorov.

a) zaradi neprimerne infrastrukture za pešce in kolesarje
b) ker je prenevarno
c) ker jim starši ne zaupajo
č) ker imajo pretežke torbe

d) ker se starši tako ali tako peljejo z avtomobilom mimo šole
e) drugo: ______________________

8. Mnenje ranljivejših skupin pri odločanju o prostoru je pogosto zapostavljeno. V procesu
načrtovanja šolskih poti je pomembno prisluhniti tudi otrokom. Ravno tako je v procesu
načrtovanja peš infrastrukture treba dati glas tudi drugim slabo zastopanim ranljivim
skupinam (starejši, invalidi).
Prosimo, da opredelite vaše strinjanje na navedeno trditev s pomočjo prikazane lestvice.
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---------------------------------------------------- 3. stran ------------------------------------------V okviru priprave LNH je delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto dodatno
pozornost namenila pogojem za hojo v naselju Lucija. Ožje območje obravnave in priprave
LNH je bilo definirano na podlagi aktivnih članov fokusne skupine in edinstvene situacije
občinskega središča storitvenih in javnih ustanov.

8. Na počutje med hojo vplivata tudi način vožnje in vedenje drugih udeležencev v prometu.
Med analitičnim sprehodom po Luciji smo zaznali nestrpne odzive voznikov na pešce na
cesti, tudi šolarji so opozorili na hupanje in nestrpnost voznikov, tudi nepozornost staršev, ki
dostavljajo otroke v šolo.
V kakšni meri se strinjate s tem, da so vozniki v Luciji nestrpni do pešcev na cesti?
1

2

3

4

9. Ste kdaj tudi sami bili deležni takega vedenja v prometu?
da
ne
drugo:_______
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---------------------------------------------------- 4. stran ------------------------------------------I. Podatki Celostne prometne strategije za Piran (CPS, 2017) kažejo, da je delež potovanj
opravljenih z osebnim vozilom 65 %. Uporaba avtomobila prevladuje pri daljših potovanjih v
službo, šolo, po nakupih in na prostočasne dejavnosti. Na spodnji lestvici označite, katero
vrsto transporta izberete vi na poti na določen cilj:
peš

s kolesom

z avtomobilom

z

JPP
na delo/v šolo
manjši opravki - manjši nakupi, obisk banke, pošte, ipd.
veliki nakupi
prostočasne in športne aktivnosti
večerna dogajanja

II. Eden od splošnih analitičnih vtisov je, da se v občini Piran še vedno večina vsakdanjih poti
(na delo, po nakupih in drugih opravkih) opravi z avtomobilom. Prosimo vas , da z nami
delite, kako pogosto se na pot peš ali s kolesom odpravite vi.
•
•
•
•
•

Vsak (delovni) dan
Pogosto (več kot trikrat tedensko)
Občasno (enkrat do dvakrat tedensko)
Redko (manj kot enkrat tedensko, nekajkrat mesečno)
Nikoli

III. Kako pa bi si v prihodnje želeli potovati?
a) peš
b) s kolesom
c) z javnim prevozom
č) z avtomobilom
d) na drug način:_____

IV. Kje stanujete
V primeru, da ne živite v občini Piran, prosimo navedite kraj bivanja pod točko “drugo”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KS Lucija
KS Piran
KS Portorož
KS Nova vas
KS Padna
KS Sečovlje
KS Strunjan
KS Sveti Peter
drugo: ________

•
•
•

Ž
M
Ne želim se opredeliti.

•
•
•
•
•
•

osnovnošolec
dijak
študent
zaposleni
nezaposleni
upokojeni

V. Spol

VI. Status

Če želite dodati ali izpostaviti še kakšen komentar, pomislek, izkušnjo ali željo glede pogojev
za hojo v občini Piran, jih prosimo delite z nami v spodnjem okencu ali nas kontaktirajte
preko e-maila:info@aktivnovsolo.si.
[_________________________________]
---------------------------------------------------- 5. stran ------------------------------------------Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
Več o aktivnostih programa Aktivno v šolo in zdravo mesto si lahko preberete na spletni
strani in Facebook strani programa.

Priloga 2

Delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je spomladi in poleti 2021 skupaj
z občino Piran pripravljala Lokalni načrt hodljivosti. Bistvene analitične ugotovitve smo
zbrali in preverili tudi z občani in prebivalci s pomočjo spletne ankete. Javne razprave zaradi
epidemioloških razmer nismo uspeli organizirati zato pa smo razširili posvetovanje preko
intervjujev in drugih neposrednih oblik sodelovanja ter izvedli še anketo. Vabilo k
izpolnjevanju ankete smo širili s pomočjo članov lokalne fokusne skupine, preko Facebook
strani Občine Piran ter komunikacijskih kanalov programa Aktivno v šolo in zdravo mesto.
Anketa je bila pripravljena s pomočjo spletnega orodja 1KA in je bila aktivna od 30. septembra
do 10. oktobra 2021. V njej je sodelovalo 164 oseb, od tega 68 % z območja Krajevne
skupnosti Lucija, ki je hkrati tudi ožje območje obravnave. Kar 85 % anketiranih so
predstavljale ženske, 85 % anketiranih je bilo zaposlenih, 9 % pa je upokojenih.
Anketa je bila sestavljena iz 3 delov. V prvem delu smo med prebivalci z odgovori na
vrednostni lestvici od 1 do 5 preverjali strinjanje z nekaj našimi ugotovitvami, v drugem delu
so se vprašanja naslanjala na hojo v šolo, v tretjem delu pa so bila osnovna demografska
vprašanja.

Graf 1: Krajevna skupnost v kateri bivajo anketiranci

Graf 2: Spol

Graf 3: Trenutni status

Senca in udobje hoje
S trditvijo (graf 4), da je sajenje dreves v uličnem in obcestnem pasu pomembno in da so
vremenski ter klimatski pogoji pomemben dejavnik pri izbiri načina opravljanja poti, se zelo
strinja 63 % anketiranih. Manj kot 2 % se s trditvijo ne strinjata, 13 % pa se s trditvijo niti ne
strinjajo, niti strinjajo.

Graf 4: Sajenje dreves v uličnem in obcestnem pasu je pomembno

Kar 52 % anketirancev nas je opozorilo na lokacije, kjer v občini Piran pogrešajo več sence,
predvsem:
1. na območju in v okolici Parka Sonce, Zdravstvenega doma, Kampa Lucija in Avtobusne
postaje,
2. ob sprehajalnih poteh – Parenzana, promenada v Portorožu, pot do Belega Križa, pot
od Fornač do mestnega jedra v Piranu, pot do Gostišča Ribič, pot do industrijske cone,
v Fiesi
3. ob Liminjanski cesti in cesti Fazan – proti TPC Lucija
4. na igrišču ob OŠ Lucija,
5. med Padno in pokopališčem Sv. Sab.
Peš povezave med naselji v občini imajo zaenkrat v predstavah odgovornih predvsem
rekreacijski pomen, niso pa prepoznane kot možne vsakdanje prometne povezave za pot na
delo, v šolo ali po opravkih. To je pomembno, ker na takih relacijah vendar dnevno potuje veliko
ljudi in so kot take v kombinaciji s kolesarjenjem in javnim potniškim prometom priložnost za
aktivno mobilnost za prebivalce in obiskovalce. Več kot 80 % anketirancev se strinja, da je
potrebno urediti medkrajevne peš povezave, predvsem med Lucijo in Piranom do Strunjana,
Seče in Sečovelj ter od tam do manjših naselij. Tako bi bile povezave bolj privlačne za hojo na
delo, v šolo in za rekreacijo.

Graf 5: Strinjanje z nujnostjo ureditve peš povezav

Preureditev obalne ceste
Cesta Obala ima zaradi topografskih ugodnosti odlično možnost, da postane pomembna
daljinska peš in kolesarska povezava. Danes je cesta pretežno namenjena avtomobilom
(parkiranje in vožnja), medtem ko si pešci in kolesarji skupaj delijo pločnike, ki so hkrati tudi
prostori počitka, druženja in lokalov. Večina anketiranih (90 %) se strinja, da bi prenova obalne
ceste zaradi ugodne topografije lahko zagotovila več prostora kolesarjem in pešcem ter

omogočila, da bi prebivalci tudi več daljših vsakdanjih poti opravili peš ali v povezavi z javnim
potniškim prometom.

Graf 6: Strinjanje s prenovo obalne ceste v prid kolesarjem in pešcem

Kolesarske poti
Tako kot s prenovo obalne ceste, se večina strinja tudi z nujnostjo dodatne kolesarske
infrastrukture (stojala za kolesa, nadstreški, izposojevalni sistem koles, informacijskoservisne točke) ob pomembnih javnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter avtobusnih
postajališčih, ki zagotavljajo možnost kombiniranega načina transporta.

Graf 7: Strinjanje s potrebo po dodatni kolesarski infrastrukturi

Prav tako se večina anketiranih strinja, da je potrebno zagotoviti boljše prilagajanje časovnih
intervalov in medkrajevnih avtobusnih linij glede na urnike in potrebe šol in drugih
izobraževalnih ustanov.

Graf 8: Strinjanje s prilagajanjem avtobusnih voznih redov z urniki šol

Pot v šolo
Marca letos smo 969 osnovnošolcev iz piranskih osnovnih šol povprašali, kako pretežno
hodijo v šolo. Več kot polovica jih je tisti dan prišla z avtomobilom, skoraj četrtina peš in nekaj
z avtobusom. Hkrati pa jih je kar tri četrtine izjavilo, da bi želeli hoditi v šolo aktivno - peš, s
kolesom ali s skirojem.
Večina anketirancev je zaposlenih, kar pomeni, da so šolo obiskovali predvideno že nekaj časa
nazaj. Kar 72 % jih je takrat v šolo hodilo peš, le 7 % pa so jih pripeljali starši.

Graf 9: Na kakšen način ste hodili v šolo?

Po mnenju večine anketiranih otroci v večji meri ne hodijo peš ali s kolesom zaradi neprimerne
infrastrukture za pešce in kolesarje. Tudi, ker je prenevarno, imajo pretežke torbe, ker se starši
v vsakem primeru peljejo mimo šole in ker otrokom ne zaupajo.
Pod točko drugo so anketirani zapisali, da otroci ne hodijo v šolo peš ali s kolesom, ker so leni,
ker je potrebno bolj zgodnje vstajanje, ker je pot prestrma, ker živijo predaleč od šole, ker je
avtobusna povezava slaba, ker ni kolesarskih stez (in varnih prehodov čez regionalno cesto v
Luciji, razen na oddaljenem delu), ker ni varnih kolesarnic pred šolami in ker starši morajo poi
zakonu spremljati otroke v šolo.

Graf 10: Zakaj otroci v večji meri ne hodijo v šolo peš ali s kolesom?

Vključevanje javnosti v načrtovanje
Mnenje prebivalcev je pri urejanju prometnega prostora pogosto zapostavljeno. Pri
načrtovanju šolskih poti se vedno znova za zelo koristno izkaže tudi vključevanje mnenja otrok
v urejanje smiselnih šolskih poti. Vključevanje prebivalcev, ki veliko hodijo (starejši, otroci) in
drugače uporabljajo javne površine (invalidi, otroci, mladi) v načrtovanje prometnih ureditev bi
v občini Piran gotovo dobro vplivalo na razvoj infrastrukture za hojo ter na udobje poti in
učinkovitost hoje v povezavi s kolesarjenjem in z javnim potniškim prometom. S to trditvijo se
zelo strinja tudi kar 70 % anketiranih prebivalcev.

Graf 11: Strinjanje z vključevanjem prebivalcev v načrtovanje prometnih ureditev

Kultura vožnje
Na počutje med hojo vplivata tudi način vožnje in vedenje drugih udeležencev v prometu. Med
analitičnim sprehodom po Luciji smo zaznali nestrpne odzive voznikov na pešce na cesti, tudi
šolarji so opozorili na hupanje in nestrpnost voznikov, tudi nepozornost staršev, ki z
avtomobilom dostavljajo otroke v šolo. Dobra polovica se strinja s trditvijo, da so vozniki
nestrpni do pešcev na cesti, več kot 30 % pa se s trditvijo niti ne strinja, niti strinja. Kar 70 %
vprašanih (graf 13) je bilo deležnih takega vedenja v prometu. Pod drugo pa so navedli, da se
to dogaja predvsem pred prehodi za pešce, kjer so prevelike hitrosti, da se to dogaja predvsem
v času turistične sezone, da so za to krivi predvsem mladi na skuterjih in da je na pločnikih
preveč kolesarjev in uporabnikov električnih skirojev, ki pogosto ogrožajo pešce.

Graf 12: Strinjanje z nestrpnostjo voznikov do pešcev

Graf 13: Ste bili kdaj tudi sami deležni takega vedenja v prometu?

Potovalne navade
Podatki Celostne prometne strategije za Piran (CPS, 2017) kažejo, da je bil delež potovanj
opravljenih z osebnim vozilom leta 2016 65 %. Uporaba avtomobila je prevladovala pri daljših
potovanjih v službe, šole, po večjih nakupih in na večerna dogajanja.
Anketirane smo vprašali, katero vrsto transporta izberejo na poti na določen cilj. Ugotovili smo
podobno. Enak odstotek anketirancev (65 %) se na delo oz. v šolo vozi z osebnim
avtomobilom, le 26 % pa peš ali s kolesom. Manjše opravke, kot so manjši nakupi, obisk banke
in pošte, pa več kot polovica opravi peš. Večje nakupe pa skoraj vsi z avtomobilom (93 %). Na
prostočasne in športne aktivnosti se približno polovica odpravi peš, 23 % s kolesom, toliko
tudi z osebnim avtomobilom. Na večerna dogajanja pa se odpravljajo peš ali z avtomobilom.
Uporabe javnega potniškega prometa in sopotništva se v splošnem poslužujejo zelo redko.

Graf 14: Vrsta transporta glede na cilj

Potovalne navade, pot na delo, po nakupih in drugih opravkih v občini Piran so izrazito vezane
na osebni avtomobil. Tako se zgolj polovica prebivalcev več kot trikrat tedensko na pot
odpravi peš ali s kolesom.

Graf 15: Kako pogosto se na pot odpravite peš ali s kolesom?

Kljub temu, da se večina še vedno poslužuje osebnega avtomobila pa v prihodnje želijo
spremeniti svoje potovalne navade. Več kot 50 % bi jih rado potovalo peš ali s kolesom, z
javnim prevozom več kot 20, z avtomobilom pa zgolj 15 %. Ostali pa bi kombinirali različne
oblike transporta – kolo, javni prevoz, avto in hojo.

Graf 16: Kako bi v prihodnje želeli potovati?

Dodatni komentarji
V zaključnem delu ankete smo anketirane pozvali, da z nami delijo dodaten komentar,
pomislek ali željo glede pogojev za hojo v občini Piran. Od 164 odgovorov v anketi smo
pridobili kar 63 dodatnih komentarjev, sledi nabor najpogosteje izpostavljenih:
-

potrebno zgraditi pločnik: od Lucije proti Maliji, od Strunjana proti Belemu Križu, med
Sečo in Lucijo (več varnih prehodov za pešce)
ureditev kolesarskih poti: skozi Portorož do Pirana, med Sečo in Lucijo,
zapreti Piransko punto, od hotela Piran naprej in na račun zaprtja več »Dostavkotov«,
slaba označenost kolesarskih poti, od Lucije proti Sečovljam ni niti ene table, ki bi
usmerjala okrog ribiča na Parenzano,
prilagoditi prometno infrastrukturo invalidskim vozičkom (ob OŠ ni parkirnega mesta,
dostop v športno dvorano, korenine na pločnikih, visoke stopnje),
urejanje varne infrastrukture za pešce in kolesarje tudi na podeželju,
prilagoditev avtobusnih voznih redov, več teh v popoldanskem času, ko otroci hodijo
na popoldanske dejavnosti (npr. atletiko v Sečovlje, za nazaj avtobusa ni, za tja pa
občasno sploh ne pride, kljub urniku),
dodaten šolski avtobus z Lucane do šole,
boljše vzdrževanje poti med bloki in skrb za drevje (obrezovanje itd.),
v centru Portoroža prehode za pešce zastirajo grmovja, kolesarske poti so neustrezno
označene, po njih se sprehajajo pešci,
dodatni semaforji za pešce, bi vozniki bolj vestno ustavljali,
več rekreacijskih dejavnosti v Piranu,
prehod za pešce pri Rosi baru je nevaren, vozniki pripeljejo s preveliko hitrostjo,
ureditev podhoda Pri račkah – ga poplavi ob plimi,
v mestu Piran ni pločnikov, preveč korit in parkiranih vozil (ne moreš mimo z
vozičkom), manjkajo cestne ovire za umirjanje prometa (prehitrih avtomobilov in
avtobusov),
iz Lucije do Kopra je draga vozovnica za JPP, dolga vožnja in avtobus ne vozi dovolj
pogosto,
parkiranje vozil na pločniku, ki vodi do vhoda za prvošolčke,
varnost na pločnikih – električni skiroji in kolesa.

