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Izvleček
Mobilnostne navade učencev in zaposlenih v ljubljanskih šolah
Potreba po trajnostni mobilnosti prihaja danes v ospredje izbire potovalnih načinov. V tej
smeri so začrtani tudi vizija in cilji prometne politike mesta Ljubljana. Učenci večinoma
živijo blizu osnovne šole, ki jo obiskujejo, zato je ključno, da jim šole zagotovijo urejene,
privlačne in varne šolske poti ter na ta način delujejo v smeri aktivnega prihoda učencev v
šolo. Učenci večino dneva v šoli presedijo, zato je še toliko bolj pomembno, da zadostijo
vsakodnevnim potrebam po gibanju. Aktiven prihod v šolo jim omogoča večjo zbranost v šoli
in s tem povezano boljše učenje. Zaposleni na šolah bi morali biti učencem zgled in tudi sami
poseči po trajnostnih potovalnih načinih. Pogosto je preveč udobno, da bi zamenjali prihod na
delo z osebnim vozilom, šole pa z omogočanjem parkiranja v neposredni bližini vhoda to še
spodbujajo. V magistrskem delu sem preučila potovalne načine dveh ljubljanskih šol, tako
učencev kot tudi zaposlenih. Rezultate sem uporabila za izdelavo predloga mobilnostnega
načrta za šoli.
Ključne besede: mobilnostne navade, trajnostna mobilnost, osnovna šola, učenci, zaposleni.

Abstract
Mobility Habits of Pupils and Employees of Ljubljana Schools
Nowadays, when choosing among various traveling modes, the need for sustainable mobility is
brought to the foreground. This is the direction in which the Ljubljana traffic policy’s vision
and objectives are pointed. Most pupils live in the vicinity of their primary schools. It is
therefore of key importance that the schools should provide organised, attractive and safe paths
to school, thus encouraging pupils to come to school actively. Pupils spend most of their school
time sitting in the classroom. It is therefore of utmost importance that every day they do enough
physical activity. Arriving at school actively contributes to better concentration during classes
and, consequently, improves pupils’ ability to learn. By their own behaviour, using sustainable
transport modes, school employees should set an example to pupils. Traveling to work by car
is often too comfortable – school employees are reluctant to think about changing this habit. By
providing parking spaces in front of the school entrance, the schools themselves encourage the
habit.
In the master’s thesis I studied the travelling habits of both the pupils and school employees of
two primary schools in Ljubljana, and then used the obtained results to prepare a proposal of
mobility plans for both schools.

Key words: mobility habits, sustainable mobility, primary school, pupils, employees.
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1 UVOD
V magistrski nalogi sem raziskovala, na kakšen način hodijo učenci in zaposleni v šolo.
Zanimalo me je, kakšne so razlike v mobilnostnih navadah1 med šolama, kjer ena stoji v
centru Ljubljane, druga pa izven. Eden od strateških ciljev Celostne prometne strategije
Ljubljane je večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo in hkrati zagotoviti varne poti učencev v
šolo. Otroci niso vozniki motornih vozil in so zato njihove poti v šolo v večji meri povezane z
uporabo trajnostnih prevoznih sredstev (javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje) (CPS, 2017, str.
28). Želela sem ugotoviti, ali ta dejstva delujejo tudi v praksi.
Zagotovljeno parkirno mesto na delovnem mestu je pogosto odločilni dejavnik, ali se bodo
zaposleni v službo vozili z avtomobilom ali ne. Eden od strateških ciljev Celostne prometne
strategije je ponuditi dnevnim migrantom alternativne možnosti za prihod na delo v
Ljubljano: izboljšan javni potniški promet, gradnja parkirišč P + R in sodelovanje pri
optimizaciji osebnega prometa, kot sta souporaba vozil (carpool) in nadaljnji razvoj deljenja
vozil (carsharing) (CPS, 2017, str. 43). Glede na to, da ima preučevana šola, ki stoji v centru
Ljubljane, samo pet parkirnih mest za zaposlene, me je zanimalo, ali za prevoz na delo
uporabljajo te alternativne oblike mobilnosti. Druga šola pa ima veliko parkirišče, kjer lahko
zaposleni parkirajo svoje osebno vozilo. Ker gre v obeh primerih za zaposlene, ki delajo v
izobraževalni ustanovi, sem želela ugotoviti, ali s svojo izbiro mobilnosti želijo dajati zgled
tudi učencem.
Namen magistrske naloge je predstaviti potovalne načine dveh ljubljanskih šol jima predlagati
izboljšave v smeri trajnostne mobilnosti in izdelati predlog mobilnostnega načrta. Pri tem sem
si zastavila naslednje cilje:
-

ugotoviti in primerjati potovalne načine zaposlenih in učencev dveh ljubljanskih šol –
anketiranje,

-

predlagati izboljšave za obe šoli,

-

izdelati predlog mobilnostnega načrta za šoli s pomočjo dobljenih rezultatov.

Magistrska naloga zajema kabinetno in terensko delo. Delo sem začela s pregledom obstoječe
prometne literature v Mestni občini Ljubljana, s pregledom zakonodaje s področja prometne
politike povezane z osnovnimi šolami in predstavitvijo nekaterih dobrih praks v Sloveniji in
po svetu. Temeljna dokumenta prometne politike v Mestni občini Ljubljana sta leta 2012
sprejeta Prometna politika in Celostna prometna strategija, ki je bila izdelana leta 2017. V
obeh dokumentih je zapisana zaveza k zmanjšanju potovanj z osebnimi avtomobili in večanje
uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. Na nacionalni ravni pa promet urejata Zakon o cestah in
Resolucija nacionalnega programa varnosti prometa za obdobje 2013–2022. Zaradi tematike
povezane z osnovnimi šolami, sem preučila tudi Zakon o osnovi šoli. Temu pregledu je
sledila še raziskava o potovalnih navadah učencev in zaposlenih na OŠ Miška Kranjca in OŠ
Majde Vrhovnik. Sledil je obisk na šoli in pregled obstoječe infrastrukture in ukrepov za
spodbujanje trajnostne mobilnosti. Po analizi dobljenih rezultatov (kvalitativne metode dela),
sem izdelala predloge izboljšave mobilnostnih navad v smeri trajnostne mobilnosti. Na koncu
pa sem podala predlog mobilnostnega načrta za ti dve šoli. Pri izdelavi le-tega sem upoštevala
obstoječo zakonodajo, dobljene rezultate ankete in posebnosti obeh šol.
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2 PREGLED ZAKONODAJE NA PODROČJU PROMETNE POLITIKE
Prihode v šolo ureja Zakon o osnovnih šolah. 56. člen tega zakona se nanaša na brezplačen
prevoz. Do njega so upravičeni vsi učenci, ki živijo več kot štiri kilometre oddaljeni od
osnovne šole. Prevoz mora zagotoviti občina in predstavlja večje finančno breme. Poleg tega
imajo učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, pravico
do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval šolo v šolskem
okolišu, v katerem živi. Osnovna šola mora učencem, ki čakajo na organizirani prevoz,
zagotoviti varstvo (Zakon o osnovni šoli, 2006, člen 56).
V nadaljevanju Zakona v osnovni šoli je zapisano, da je šolski okoliš območje, kjer imajo
straši pravico vpisati otroka v osnovno šolo s sedežem na tem območju. Šolski okoliš je
določen za vsako samostojno osnovno šolo (Zakon o osnovni šoli, 2006, člen 48).
Šolski okoliši so v mestnih šolah majhni in zato so razdalje učencev od doma do šole kratke.
Tako lahko večina učencev v šolo pride peš. V Ljubljani je šolskih okolišev 47 (Osnovne šole
v Ljubljani, 2017).
V Resoluciji nacionalnega programa varnosti prometa za obdobje 2013–2022 je zapisano, da
je osrednja pozornost prometne politike v Republiki Sloveniji namenjena trajnostni
mobilnosti. Ta pa predstavlja tudi glavni poudarek politike Evropske unije. Glavni poudarki
za evropski prometni prostor so: socialna kohezija, izobraževanje, zeleno gospodarstvo in
inovacije. Evropska prometna politika se zavzema za trajnostno mobilnost za vse državljane.
Eden od ključnih ciljev je tudi zmanjšanje števila umrlih v prometnih nesrečah (Resolucija
nacionalnega programa …, 2013, str. 5). Tako je Nacionalni program varnosti prometa
strateški dokument, ki opredeljuje stanje, cilje in ukrepe, s katerimi zagotavlja možnost za
trajnostni razvoj na področju varnosti v cestnem prometu.
Eden od ciljev v Resoluciji nacionalnega programa varnosti /…/ je prisotnost prometne
vzgoje in učenja v vseh življenjskih obdobjih. Za osnovnošolsko obdobje je zapisano, da
prometna vzgoja otrokom omogoča varno vključevanje otrok v cestnem prometu, in sicer kot
pešci, kolesarji, sopotniki v vozilu ali kasneje vozniki motornih koles. Učenci se naučijo
upoštevati in spoštovati druge udeležence v prometu, oblikujejo varno vedenje v prometu in
se priučijo moralnih norm varnega prometa (Resolucija nacionalnega programa varnosti /…/,
2013, str. 30).
V drugem triletju osnovne šole se učenci pripravljajo in izvedejo program za usposabljanje za
vožnjo kolesa (Resolucija nacionalnega programa varnosti /…/, 2013, str. 31). Kolo je prvo
prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam. Kolesarski izpit je prvi izpit, ki da otrokom
določeno samostojnost in odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Otroci do
dopolnjenega štirinajstega leta ne smejo samostojno voziti kolesa, razen, če opravijo
usposabljanje za vožnjo kolesa in pridobijo kolesarski izpit. Tega lahko opravljajo z desetimi
leti. Pripravo učencev za samostojno vožnjo s kolesom in izpit izvedejo osnovne šole skupaj s
starši, policijo in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport je leta 2002 pripravilo Program za usposabljanje za vožnjo
kolesa. Ta program izvajajo za to ustrezno usposobljeni učitelji. Program zajema teoretično
znanje, praktično vožnjo s kolesom po poligonu in vožnjo v dejanskem prometu (Kolesarski
izpit, 2017).
Vsaka osnovna šola mora na začetku leta seznaniti učence in starše s svojim načrtom šolskih
poti. Učinkovit in aktualen načrt šolskih poti zahteva pozorno spremljanje novih prometnih
situacij/razmer skupaj z občinskimi oddelki, policijo in upravljavci cest. Glavni cilj varnih
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šolskih poti je šolski okoliš brez smrtnih žrtev in hudo poškodovanih v cestnem prometu
(Šolske poti, 2017).
Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa je leta 2016 izdala Smernice za
izdelavo varnih šolskih poti. Pred tem dokumentom je leta 1996 Ministrstvo za šolstvo in
šport izdalo dopis, ki je opredelil kriterije za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo
(Strah, 2016, str. 5). Pri oblikovanju učinkovitega načrta šolskih poti je več korakov.
Izpostavila bi terenski pregled šolskih poti in šolskega okoliša ter izvedbo ankete z učenci in
starši. Anketa zajema vprašanja, ki se nanašajo na način in razlog prihoda v šolo, opredelitev
prometne problematike, s katero se učenec srečuje na poti v šolo in na kakšen način bi si
učenec želel prihajati v šolo. Drugi del ankete je namenjen staršem, ki izpostavijo po svojem
mnenju najbolj nevarne točke na poti v šolo (Anketni vprašalnik za šolske poti, 2016). Na
podlagi ankete šola oblikuje ključne poudarke, ki se vnesejo v načrt šolskih poti. Izdela se
grafični prikaz šolskih poti, kjer se z rdečo barvo označi tiste odseke, ki niso skladni z
osnovnimi kriteriji za šolske poti, in z zeleno barvo tiste odseke, ki so v skladu s kriteriji za
šolske poti (Strah, 2016, str. 19). Pomemben je grafični prikaz šolskih poti. Če šola nudi
organiziran šolski prevoz, morajo biti proge le-tega označene in opisane varne poti do
postajališč organiziranega prevoza (Strah, 2016, str. 20). Pomembno pa je tudi sodelovanje
šole s pristojnimi občinskimi službami (Strah, 2016, str. 14).
100. člen Zakona o cestah, daje pristojnosti za varen in nemoten promet na občinskih cestah
občinam. Občina je tudi odgovorna za določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost
otrok in ostalih udeležencev v prometu, zlasti v bližini vzgojno izobraževalnih ustanov in
drugih območij, kjer se ranljivejši udeleženci v prometu pojavljajo v večjem številu (Zakon o
cestah, 2010, člen 100).
V Pravilniku o prometnih signalizaciji in prometni opremi na cestah je zapisano, da mora biti
znak Šolska pot postavljen skladno z načrtom šolskih poti. Poleg tega je opredeljena tudi
druga področna prometna signalizacija in prometna oprema na področju šole (Pravilnik o
prometni signalizaciji /…/, 2015).
Omeniti je potrebno še Zakon o motornih vozilih, ki v 45. členu opredeljuje, da morajo vozila
za prevoz skupine otroke izpolnjevati tudi posebne tehnične zahteve, s katerimi se zagotavlja
varnost otrok (Zakon o motornih vozilih, 2015, člen 45).
Starši so zakonsko dolžni skrbeti za nadzor nad svojim mladoletnim otrokom, ko je ta
udeležen v cestnem prometu. To določa 7. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Zakon o
pravilih cestnega prometa, 2010, člen 7). Določena je tudi denarna kazen, v kolikor starši
kršijo ta člen. Poleg tega člena. nalaga člen 87 staršem odgovornost za presojanje
samostojnega sodelovanje svojih otrok v cestnem prometu. Ta tudi zahteva, da vsi učenci
prvega in drugega razreda osnovne šole na poti v šolo in iz nje nosijo odsevnik za večjo
vidnost in rumeno ruto okoli vratu. Otroci prvega razreda morajo imeti na poti v šolo tudi
spremstvo polnoletne osebe. Če gredo ti otroci na poti v šolo v območju umirjenega prometa
ali v območju za pešce, gredo lahko v šolo tudi brez spremstva (Zakon o pravilih cestnega
prometa, 2010, člen 87).
Mestna občina Ljubljana je 26. 3. 2007 ustanovila Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu MOL (Svet za preventivo in vzgojo v prometu MOL, 2007). Ta je bil ustanovljen na
podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa. V tem členu je zapisano, da
samoupravne lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive v cestnem
prometu na lokalni ravni ustanovijo lokalne skupnosti. Naloge le-te so: ocenjevanje stanja
varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaganje programov za varnost cestnega
prometa in ukrepov za njihovo izvedbo, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na
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področju MOL, organizacija razprav, predavanj, delavnic s področja varnosti prometa,
koordiniranje izvajanja nalog in skrb za izvajanje prometne vzgoje (Zakon o varnosti cestnega
prometa, 2008, člen 10).
Drugi zakon, na podlagi katerega je bil ustanovljen svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, je Statut mesta Ljubljane. (Statut MOL, 2001, člen 27).
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi tudi za varno vključevanje otrok,
mladostnikov /…/ v cestnem prometu, svetuje pri uporabi zaščitnih čelad, varnostnih pasov in
druge opreme, umirja promet na šolskih poteh in odpravlja nevarnosti v cestnem prometu, ki
izvirajo iz hitrosti, alkohola (Svet za preventivo in vzgojo v prometu MOL, 2007) .
2. 1 Prometna politika MOL
Prometno politiko je Mestna občina Ljubljana sprejela 30. 8. 2012. Leta 2006 je Evropska
komisija izdala Tematsko strategijo o urbanem okolju, ki stremi k izboljšanju trajnostnega
razvoja mest v Evropi, s povezavo okoljskega upravljanja in načrtovanja mestnega prometa v
lokalnem okolju. MOL je s sodelovanjem pri projektih Civitas Elan in pobudo Evropske
komisije za oblikovanje inovativnih strategij v mestnem prometu, pripomogla k hitrejši
izdelavi Prometne politike. 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana zagotavlja pravni vidik
za sprejetje Prometne politike. Ta Mestnemu svetu omogoča sprejetje prostorskih planov,
prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL (Statut MOL, 2001, člen 27).
Vsebinsko podlago Prometni politiki pa predstavlja Občinski prostorski načrt Mestne občine
Ljubljana2. Ta je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. Strateški del daje zasnovo
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. »Konkretni cilji na področju kakovosti
bivanja so: zmanjševati izpuste toplogredni plinov z zmanjševanjem potrebe po osebnem
prevozu in s spodbujanjem uporabe javnega prometa, kolesarjenja in pešačenja.« (Odlok o
občinskem prostorskem … strateški del, 2010 str. 17). Pod poglavjem o osnovnih šolah se dva
cilja navezujeta na promet. Prvi pravi, da je potrebno zagotoviti prometno varnost in odprte
prostore za rekreacijo in da je dostop do OŠ potrebno zagotoviti z javnim potniškim
prometom3 (Odlok o občinskem prostorskem /…/ strateški del, 2010 str. 59). V nadaljevanju
piše, da je priporočen radij za oddaljenost šole od postajališč javnega potniškega prometa 500
do 800 metrov. Eden od ciljev javnega potniškega prometa je, da se v čim večjem številu
preusmeri uporabo osebnega avtomobila na JPP (Odlok o občinskem prostorskem /…/
strateški del, 2010 str. 68).
V izvedbenem delu OPN pa bi izpostavila tabelo za različne objekte, kjer je zapisano
najmanjše število parkirnih normativov oziroma parkirnih mest za motorni in kolesarski
promet. Tako pri »stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno« delo oziroma
osnovnih šolah piše, da morajo le-te imeti eno parkirno mesto na učilnico in od tega jih mora
biti najmanj dvanajst namenjenih za kratkotrajno parkiranje staršev. Za kolesarski promet je
naveden podatek, da mora šola zagotoviti 0,5 parkirnih mest za kolesa na učenca od vključno
5. razreda navzgor in 0,3 parkirana mesta za kolesa na zaposlenega (Odlok o občinskem
prostorskem /…/ izvedbeni del, 2010 str. 60). V nadaljevanju piše, da so možna odstopanja od
normativov, v kolikor ima »stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo« izdelan
mobilnosti načrt, s katerim dokaže, da njen predlog prometne ureditve pomeni uresničitev
Prometne politike MOL. Mobilnostni načrt pa nato določi število parkirnih mest glede na
število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem je potrebno upoštevati
namembnost posameznih objektov, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešano rabo
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zemljišč glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj obremenjenem
delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi Mestna uprava MOL, Oddelek za promet (Odlok o
občinskem prostorskem /…/ izvedbeni del, 2010 str. 62).
Kar se tiče kolesarskega prometa, je v nadaljevanju še zapisano, da morajo parkirna mesta
omogočati priklepanje koles, da ne smejo ovirati poti pešcev in da morajo stavbe namenjene
javni rabi zagotoviti kolesarnico za zaposlene in obiskovalce (Odlok o občinskem
prostorskem /…/ izvedbeni del, 2010 str. 63).
Glavni trije cilji prometne politike do leta 2020 so:


1/3 mestnih poti opravljenih peš ali s kolesom



1/3 mestnih poti opravljenih z javnim prevozom ali s taksiji



1/3 mestnih poti opravljenih z osebnim avtomobilom.

Cilji prometne politike MOL so bili zastavljeni do leta 2020. Leto 2015 pa je bilo predvideno
za vmesne in lahko merljive cilje prometne politike. Do takrat naj bi odstotek peš opravljenih
poti povečali za 20 %, s kolesom za 40 %, z avtobusom za 50 %. Odstotek poti opravljenih z
osebnim avtomobilom pa zmanjšali za 20 %. Če povzamem namen nove prometne politike
MOL, gre za omogočanje mobilnosti ljudi, ne vozil, kar pa se lahko izvaja preko trajnostne
mobilnosti. Torej gre za uporabo prevoznih sredstev, ki so okoljsko, finančno in prostorsko
bolj učinkovita, varna in zdrava, kot nadaljnja uporaba osebnih avtomobilov. Cilj je, da se bo
tretjina poti opravila z avtomobilom, tretjina z javnim potniškim prometom in tretjina peš in s
kolesom (Prometna politika MOL, 2012, str. 3).
Slika 1: Deleži mobilnostnih načinov v Prometni Politiki MOL 2012

Vir: Deleži mobilnostnih načinov. MOL, 2012

Poglavitni cilji Prometne politike 2012, ki se tičejo tudi področja šol oziroma izobraževalnih
ustanov, do leta 2015 so:


»Stanovalci sosesk bodo dobili varne poti do parkov, šol, domov za starejše, vrtcev,
trgovin, dnevnih centrov in postajališč LPP.« (Prometna politika MOL, 2012, str. 4).
Gre za ukrepe: širitev območij, kjer je najvišja dovoljena hitrost 30 km/h, izdelava
načrtov za varne šolske poti osnovnim šolam v MOL, fizično umirjanje prometa v
conah 30 km/h s fizičnimi ovirami (Prometna politika MOL, 2012, str. 28).



»Zaposleni prebivalci bodo za 40 % več uporabljali kolesa za prevoz na delo.«
(Prometna politika MOL, 2012, str. 4).

5

Gre za ukrepe: odprava vseh nevarnih točk v kolesarski mreži, 500 dodatnih zunanjih
stojal za kolesa (okoli glavnih zaposlovalcev v mestu), širjenje mreže Bicike(Lj),
vzpostavitev neprekinjene mreže glavnih in povezovalnih kolesarskih poti s
smerokazi, postavitev števcev kolesarskega prometa, mreža servisov za popravilo
koles (Prometna politika MOL, 2012, str. 34).


»Z avtobusi in vlaki se bo vozilo na delo za 50 % več dnevnih migrantov.« (Prometna
politika MOL, 2012, str. 4).
Gre za ukrepe: posodobitev voznega parka in postajališč Ljubljanskega potniškega
prometa4, prerazporeditev LPP prog s povezavami P+R, širitev parkirnih con in
preprečevanje nelegalnega parkiranja v soseskah (Prometna politika MOL, 2012, str.
42).

Akcijo »Dijaki in študentje bodo za 50 % več uporabljali kolesa za vožnjo do šol in fakultet.«
(Prometna politika MOL, 2012, str. 4), lahko uvrstim v kategorijo akcij, ki se tičejo
izobraževalnih ustanov, vendar se moja magistrska naloga nanaša na potovalne načine
učencev in zaposlenih osnovnih šol, akcija pa se nanaša na dijake in študente. Zato jo na tem
mestu zgolj omenim, vendar je v nadaljevanju ne bom upoštevala (Prometna politika MOL,
2012, str. 28). Pri tem gre za naslednje ukrepe: ureditev varnih kolesarskih poti, postavitev
1000 dodatnih kolesarskih stojal na leto v okolici šol, ureditev kolesarskih žepov, uvedba
plačljivih parkirnih mest v okolici izobraževalnih ustanov (Prometna politika MOL, 2012, str.
35).
Slika 2: Sprememba deležev mobilnostnih načinov predvidena v prometni politiki MOL

Vir: Prometna piramida MOL, 2012.

Nova prometna piramida namenja svoj največji delež trajnostnim oblikam mobilnosti: hoja,
kolesarjenje in uporaba JPP. Na drugi strani pa omejuje uporabo osebnega avtomobila.
Varnim šolskim potem je v Prometni politiki MOL, 2012, namenjena ena stran. Zapisano je,
da je potrebno v radiju dvesto metrov okoli šol predvideti posebne ukrepe, ki ščitijo otroke
pred potencialno prometno nesrečo. To območje se imenuje varnostna cona. Ukrepi, ki so
predvideni, kadar varnostna cona poteka po glavni mestni cesti so: »Namestitev stacionarnega
radarja in kontrolnih kamer za beleženje vožnje skozi rdečo luč ob glavni mestni cesti,
ureditev križišč z minimalni zavijalnimi radiji, sredinskimi otoki in semaforiziranimi
zavijalnimi pasovi, interval za prehod pešcev na vsakih šestdeset sekund, namestitev
odštevalnikov na prehodih za pešce, v času prihodov v šolo in odhodu šolarjev domov nadzor
mestnega redarstva.« Kadar skozi varnostno cono poteka zbirna cesta, so potrebni ukrepi:
»Omejitev hitrosti na 30 km/h, ureditev križišč z minimalnimi zavijalnimi radiji, dvig
4
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celostnega križišča in razširitev pločnika v obliki ledvice, sistem slepih ulic.« Pri prečkanju
dovozne ceste z varnostno cono pa so potrebni ukrepi: »Omejitev hitrosti na 10 km/h, dvig
križišča in prehodov za pešce, ureditev pločnikov v obliki ledvice, fizični ukrepi umirjanja
prometa, pred šolo zaprta ulica, ki je namenjena za predprostor šole.« (Prometna politika
MOL, 2012, str. 168).
2. 2 Celostna prometna strategija MOL5
S prometno politiko je MOL leta 2012 usmerila razvoj prometa v trajnostno mobilnost.
Dolgoročni cilji so bili zastavljeni za leto 2020. Vmesno leto, ko so se že merile nekatere
spremembe, ki jih je prinesla Prometna politika, je bilo leto 2015. Tega leta je MOL
predvidevala revizijo in približevanje v Prometni politiki zastavljenim ciljem. Tako je glavni
namen CPS MOL preveriti in nadgraditi cilje prometne politike (CPS, 2017 str. 7). Pri
zasnovi CPS-ja je šlo za vključevanje javnosti in posvetovanje z njo.
Evropska unija si je do leta 2030 zastavila cilj zmanjšati količino toplogrednih plinov za 30
%, glede na leto 2008. Slovenija se temu cilju skuša približala s Strategijo razvoja prometa v
Republiki Sloveniji, sprejeto leta 2015. Z njim je poudarila razvoj v smeri doseganja tega cilja
po vzoru drugih evropskih držav. Naslednje leto (leta 2016) je bil sprejet Nacionalni program
razvoja prometa v Sloveniji, s konkretnimi dejanji na vseh področjih prometa in pomen
vlaganja v razvoj trajnostne mobilnosti (CPS, 2017, str. 7).
Vizija CPS MOL do leta 2020 je 2/3 opravljenih poti v Ljubljani na trajnostni način, torej s
kolesom, peš ali z javnim potniškim prometom. 1/3 potovanj pa z osebnim avtomobilom
(CPS, 2017, str. 17). Če pogledamo podrobnejšo razdelitev potovalnih navad, je vizija takšna:
35 % potovanj opravljenih peš, 16 % s kolesom in prav toliko z JPP, taksiji ali vlaki in 33 %
poti opravljenih z osebnim avtomobilom (CPS, 2017, str. 18).
Nekateri cilji iz prometne politike MOL 2012 so bili doseženi, nekateri izzivi še ostajajo.
Ljubljana je presegla cilj tretjinske porazdelitve prevoznih sredstev pri seštevku kolesarjenja
in pešačenja. Cilj zmanjšanja motornega prometa pa še ostaja nedosežen. Prav tako Ljubljana
zaostaja z zastavljenim ciljem tretjinske uporabe JPP. Ta trend upada, zato bo cilj zelo težko
doseči. CPS MOL 2017 tako nekoliko spreminja zastavljene cilje v prometni politiki MOL
2012. Ohranja se cilj tretjinske uporabe avtomobila, trajnostna prevozna sredstva pa so sedaj
združena in skupaj zavzemajo dvotretjinski delež v izbiri načina potovanja. Do leta 2027 pa si
je Ljubljana zastavila cilj povečati delež potovanj opravljenih z JPP in s kolesom (CPS MOL,
2017, str. 19).
Podobno kot prometna politika MOL iz 2012 ima tudi CPS MOL 2017 za osnovni dokument,
Občinski prostorski načrt. V ospredju ostaja mobilnost ljudi, ne vozil. Zato so na tej podlagi
tudi oblikovali štiri poglaviten stebre trajnostne mobilnosti, njim pa sledi enaindvajset
strateških ciljev. Ti štirje stebri so: več ljudi pešači, več ljudi kolesari, več ljudi uporablja
javni potniški promet in optimiziran motorni promet. Med temi stebri je za moje delo zanimiv
cilj v sklopu I. stebra: »večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo« (CPS, 2017, str. 21). O tem
cilju je zapisanega zelo malo. Pomemben ukrep za pešačenje so varne šolske poti. Načrt
varnih šolskih poti je mogoče pogledati na Portalu vzgoje in izobraževanja. Varne šolske poti
pa zagotavljajo večjo varnost učencev in jih s tem spodbujajo, da se odločijo za ta način
mobilnosti (CPS, 2017, str. 23). Otroci oziroma šolarji so najranljivejši udeleženci v prometu.
Ker so še premladi za opravljanje motornih vozil, je njihova vsakodnevna pot pogosto
povezana s trajnostno mobilnostjo. V CPS-ju še poudarjajo, da so navade in izkušnje otrok
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V nadaljevanju CPS
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pridobljene v otroštvu, ključne za delovanje kasneje. Spodbujanje trajnostne mobilnosti bo
potekalo tudi s promocijskimi akcijami in izobraževanji (CPS, 2017, str. 25).
Slika 3: Predvideni deleži mobilnostnih načinov v CPS MOL

Vir: Deleži mobilnostnih načinov. CPS MOL, 2017.

Pri drugem stebru: več ljudi kolesari, bi izpostavila cilj: »večji delež kolesarjev v prometu in
večji delež poti, opravljenih s kolesom«. V Kopenhagnu se kar 62 % ljudi na delo ali v šolo
odpravi s kolesom. MOL bo v prihodnosti še naprej urejal kolesarsko infrastrukturo in
odpravil nevarne kolesarske točke. Poleg tega bodo organizirane promocijske dejavnosti in
širitev sistema za izposojo koles bicike(Lj). S temi ukrepi se želi približati razmeram v
Kopenhagnu (CPS, 2017, str. 28). Potrebno pa se je zavedati, da je pot do približevanja temu
cilju še zelo dolga. Kopenhagen je mesto z dolgo kolesarsko tradicijo, Ljubljana pa šele
poskuša postati mesto prijazno kolesarjem.
Tretji steber: več ljudi uporablja javni potniški promet. Tukaj bi izpostavila cilj: »na
vpadnicah v prometnih konicah zagotoviti hitrejši potovalni čas avtobusov od osebnih vozil.«
Cilju se bo poskušalo približevati z nadaljnjim urejanjem rumenih pasov in hkrati se naj bi
preuredila križišča, tako da bo omogočena prednostna vožnja avtobusov. Na ta način bi
povečali potovalne čase avtobusov in pritegnili več ljudi, da izberejo JPP namesto osebnega
avtomobila, sploh za pot na delo (CPS, 2017, str. 33).
Četrti steber je namenjen optimizaciji motornega prometa. Strateški cilji, ki jih lahko
povežemo z mobilnostnimi navadami zaposlenih in učencev na šolah so: »manj voženj z
avtomobilom, manj dnevnih migrantov, ki se v mesto vozijo na delo z avtomobilom in
učinkovita parkirna politika.« Prvi cilj bo Mestna občina Ljubljana skušal doseči s širjenjem
prostora namenjenega pešcem in kolesarjem. Dnevnim migrantom bo ponujena izboljšana
ponudba JPP, gradnja parkirišč P+R in souporaba vozil (carpool) in razvoj deljenja vozil (car
sharing) (CPS, 2017, str. 43). Pojav poznan pod imenom Downs-Thompsonov paradoks lahko
prenesem na parkirno politiko ob osnovnih šolah. Če šola zaposlenim namenja veliko
parkirnih mest, jih bo velika večina na delo prišla z osebnim avtomobilom. Če pa je parkirnih
mest malo, bodo zaposleni za pot na delo izbrali drug način mobilnosti. Ta teorija bo vidna na
raziskavi mobilnostnih navad dveh šol. Ena je v centru mesta Ljubljana in ima za zaposlene
na voljo pet parkirnih mest, druga pa na obrobju mesta, kjer je parkirnih mest neomejeno
(CPS, 2017, str. 37).
Med akcijskim načrtom ukrepov za doseganje ciljev CPS, ki se nanašajo na osnovne šole so:
-

Urejanje varnih šolskih poti (prioritetni projekt).

-

Urejanje javnega prostora v okolici šole (prioritetni projekt).
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-

Možnost varnega shranjevanja koles (urejanje varnih in pokritih kolesarnic v okolici
šol) (CPS, 2017 str. 47).

2. 3 Resolucija nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 20152025
V Sloveniji je mogoče zaznati porast čezmerne telesne mase in debelosti otrok. V zadnjih
tridesetih letih se je delež prekomerno hranjenih in debelih otrok podvojil, posebej pri fantih.
Delež prekomerno težkih dečkov se je povečal iz 13,3 % na 19,9 %. Podobno je pri
prekomerni telesni masi in debelosti odraslih. Leta 2012 je imelo telesno težo večjo od
priporočene 42 % žensk in 66,6 % moških. Ponovno vidimo, da trend izrazitejše narašča pri
moških (Resolucija nacionalnega programa o prehrani /…/, 2015, str. 3). Rast deleža
prekomerno debelih otrok in mladostnikov (med šestim in devetnajstim letom starosti) se je
začela zaustavljati leta 2010 oziroma 2011 (Resolucija nacionalnega programa o prehrani
/…/, 2015, str. 6).
Raziskave kažejo, da sedeč življenjski slog, preveliko časa preživetega pred računalnikom in
zasloni, način življenja z malo telesne aktivnosti in pomanjkanje spanca vplivajo na splošno
umrljivost in povečanje srčno-žilnih bolezni pri otrocih in mladostnikih (Resolucija
nacionalnega programa o prehrani /…/, 2015, str. 5). Cilj, s katerim bi izboljšali telesno
aktivnost je vsaj trideset minutna dnevna telesna aktivnost (Resolucija nacionalnega programa
o prehrani /…/, 2015, str. 9). Nezadostna telesna aktivnost je prisotna v mlajših starostnih
skupinah otrok. Po podatkih je danes telesno aktivnih zgolj 25,5 % fantov in 14,9 % deklet
(Resolucija nacionalnega programa o prehrani /…/, 2015, str. 10).
Pri odraslih so podatki nekoliko drugačni. Leta 2012 je delež telesno dejavnih znašal skoraj
60 % (Resolucija nacionalnega programa o prehrani /…/, 2015, str. 11).
To trideset minutno dnevno telesno aktivnost bi lahko učenci opravili, če bi se v šolo
odpravili aktivno, torej peš ali s kolesom. Za odrasle so priporočila za dnevno telesno
aktivnost nekoliko večja - vsaj petinsedemdeset minut dnevno, vendar bi mnogi lahko tudi
svoj prihod in odhod na delo opravili aktivno in tako zadostili vsaj delu teh priporočil
(Resolucija nacionalnega programa o prehrani /…/, 2015, str. 12).
V resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 je
med ukrepi za večanje telesne aktivnosti navedena tudi aktivna mobilnost. V okviru trajnostne
mobilnosti lahko pomemben del telesne aktivnosti posameznika predstavlja aktivni prihod na
delovno mesto ali v šolo.
Med navedenimi ukrepi so:
-

spodbujanje posameznih udeležencev v prometu k aktivnemu in varnemu transportu in
h kombiniranju aktivnega transporta z javnimi prevozom,

-

v prostorske načrte umestiti pogoje za aktivno mobilnost vrtcev, šol in delovnih mest,

-

v priprave občinskih prostorskih načrtov umestiti zagotavljanje trajnostne mobilnosti,

-

zagotavljanje ustrezna infrastrukture za kolesarje (kolesarnice, kolesarske povezave)
in pešce (ureditev pločnikov in pešpoti),

-

večanje kakovosti sistemov P+R in sistemov za izposojo koles. (Resolucija
nacionalnega programa o prehrani /…/, 2015, str. 23).
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3 POTOVALNI NAČINI IN NAVADE LJUBLJANČANOV
Potrebo po premikanju oziroma mobilnosti poznamo že od nekdaj. Za 21. stoletje še vedno
velja, da so mobilnost in dostopnost ključni elementi za kakovostno življenje. Vendar je zdaj
v ospredju skrb, kako se izogniti negativnim učinkom prometa. Ta nam služi za vsakodnevne
opravke, po drugi strani pa nam tudi vsakodnevno škoduje, zato dajemo danes večji pomen
trajnostnemu razvoju. Trajnostne oblike mobilnosti prispevajo k manjši uporabi virov
energije, k čistejšemu zraku, manjšemu hrupu, večjemu zdravju ljudi in manjšim okoljskim
obremenitvam.
V geografskem terminološkem slovarju je pod geslom trajnostni sonaravni razvoj zapisano:
»Skladen regionalni razvoj v okviru nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh razpoložljivih
gospodarskih infrastrukturnih in človeških virov.« (Geografski terminološki /…/, 2005, str.
399). Če s trajnostnim sonaravnim razvojem povežem še promet, kot prehajanje ljudi iz kraja
v kraj (Geografski terminološki /…/, 2005, str. 319), gre pri trajnostni mobilnosti za
prehajanje ljudi iz kraja v kraj po načelu okoljske sprejemljivosti, socialne privlačnosti in
spodbujanju gospodarstva (Kaj je trajnostna mobilnost?, 2018). Osnovni cilj trajnostne
mobilnosti je omogočiti in zadovoljiti potrebe vseh ljudi po premikanju, ob hkratnem
zmanjšanju prometa in z njim posledično onesnaževanja in emisij toplogrednih plinov. Tako
gre pri trajnostni mobilnosti za premikanje iz kraja v kraj, na trajnostni način. Ti trajnostni
načini pa vključujejo hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in druge
alternativne oblike mobilnosti (Trajnostna mobilnost, 2018).
Pri pojmu potovalni načini gre za ustaljene načine potovanja oziroma premikanja ljudi po
njihovih vsakdanjih opravkih, v službo, v šolo. Te navade so odvisne od različnih dejavnikov:
socialno-ekonomskih, prostorskih, upravnih in splošne skrbi ljudi za okolje oziroma za
trajnostni razvoj (Ogrin in sod., 2013, str. 10).
3. 1 Hoja
Pešačenje je najcenejši in najbolj zdrav način premikanja. Hoja je primerna za razdalje do
dveh kilometrov (Kaj je trajnostna mobilnost?, 2018). Če pogledamo zgradbo naselij
Slovenije in njen relief, prevladujejo majhna naselja z raznolikim reliefom. Od ravnin
Prekmurja do razgibanih alpskih pokrajin. Hoja se tako prilagaja reliefu in ustreza majhnosti
naselij v Sloveniji. Je pa hoja tudi začetni in končni element uporabe javnega potniškega
prometa in uporabe osebnega avtomobila (Ogrin in sod., 2013, str. 9). Pešci v prometu
zavzamejo najmanj prostora, ne povzročajo nobenih negativnih posledic za okolje in
uporabljajo lastno energijo. Hoja lahko predstavlja posamezniku vsakodnevno aktivnost, ki
krepi zdravje.
Da se bodo ljudje odločili za pešačenje v šolo ali službo, se morajo pešci počutiti varno.
Hitrost vozil mora biti počasna (cona 30 km/h), pločnik pa neprekinjen, osvetljen in brez ovir
(Prometna politika MOL, 2012. str. 28).
Učenci, ki v šolo in iz nje prihajajo peš, morajo hoditi po prometnih površinah namenjenih
pešcem. Pri prečkanju ceste se morajo ustaviti, pogledati levo, desno in še enkrat levo.
Priporočeno je, da šolar prečkanje ceste naznani z dvignjeno roko. Prav tako je priporočeno
uporabljanje podhodov, nadhodov in prehodov za pešce. Pri prečkanju semaforiziranih
prehodov za pešce, se mora šolar – pešec ustaviti in počakati na zeleno luč, pogledati levo in
desno in nato prečkati cesto (Strah, 2016, str. 23).
3. 2 Kolesarjenje
Kolesarjenje je najbolj učinkovito za razdalje do pet kilometrov in v gosteje poseljenih
območjih (Kaj je trajnostna mobilnost?, 2018). Gre za priljubljeno obliko urbane mobilnosti
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zaradi nizkih stroškov vzdrževanja, hitrosti potovanj in pozitivnih vplivov na okolje in
zdravje. Prav tako ne povzroča nobenih negativnih vplivov na okolje, uporabljena je lastna
energija kolesarja, za vožnjo pa ni potrebno veliko prostora. Potrebna pa je neprekinjena,
urejena, varna, direktna in privlačna infrastruktura. Ljubljana ima zaradi ravnega reliefa in
ugodne klime dobre pogoje za kolesarjenje (CPS, 2017, str. 27). Na cilju so potrebno
zagotoviti kolesarska stojala ali kolesarnico.
Število kolesarjev v Ljubljani v zadnjih letih močno narašča. Glede na količino kolesarjev je v
Ljubljani premalo urejenih kolesarskih površin (CPS, 2017, str. 11).
Za izbiro kolesarjenja je kolesarskemu omrežju potrebno zagotoviti pet elementov: direktnost,
privlačnost, varnost, neprekinjenost in udobnost. Kolo omogoča večji radij gibanja kot
pešačenje (Prometna politika MOL, str. 33).
Otroci so usposobljeni za vožnjo s kolesom, ko opravijo kolesarski izpit. V cestnem prometu
smejo samostojno voziti kolo tisti, ki imajo pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico in otroci,
starejši od štirinajst let. Učenci, ki se v šolo vozijo s kolesom, morajo uporabljati kolesarjem
namenjene prometne površine, npr. kolesarske steze ali poti. Če ob vozišču ni kolesarske
steze ali pasu, morajo kolesarji voziti ob desnem robu vozišča. Kolo mora biti tehnično
brezhibno opremljeno (zavore, zvonec, odsevnik, žarometi, ustrezna velikost kolesa in višina
sedeža). Pomembno je tudi, da ima šolar – kolesar, med vožnjo s kolesom, na glavi pravilno
nameščeno čelado. Pri prečkanju prehodov, ki niso namenjena kolesarjem, morajo le-ti
sestopiti iz kolesa (Strah, 2016, str. 24).
3. 3 Javni potniški prevoz
Gre za različne oblike javnega potniškega prometa: avtobusni medkrajevni in mestni promet,
prevoz z vlakom, ladijski prevoz, letalski prevoz … (Ogrin in sod., 2013, str. 9). Z javnim
prometom lahko opravimo daljše poti. Avtobus na cesti porabi veliko manj prostora na
potnika kot osebni avtomobil. Na cesti zasede prostora za tri avtomobile, v katerih bi lahko
bili štirje potniki v vsakem, v avtobusu pa je prostora za petdeset potnikov (Ogrin in sod.,
2013, str. 8). Gre za bolj sprejemljiv način mobilnosti, kot osebni avtomobil. In tudi za poceni
prevoz za velike količine ljudi. Potrebna je hitra in učinkovita mreža prog, narejena po
premisleku in optimalni direktnosti. Kakovostna ponudba JPP mora biti dostopna, hitra in
ugodna, omogočeno mora biti preprosto prestopanje med različnimi prevoznimi sredstvi.
Zagotovljeno mora biti sodelovanje med avtobusnimi in železniškimi prevozi, kakovostna
informacijska podpora sistemu in novi, udobni in do okolja prijazni vozni park JPP (CPS,
2017, str. 31). Potniški promet potnikom omogoča, da se med vožnjo sprostijo in aktivno
preživijo potovalni čas (Ogrin in sod., 2013, str. 8). Ljubljana se srečuje s problemom
počasnosti avtobusov in je zato slabo konkurenčna z ostalimi načini mobilnosti.
Proge LPP v Ljubljani potekajo v radialni smeri od obrobja mesta proti središču. Kljub
vzpostavitvi rumenih pasov na Celovški in Dunajski cesti septembra 2013, so povprečne
potovalne hitrosti avtobusov zelo nizke (med 15 in 20 km/h). Rumenih pasov je premalo,
njihove dolžine so prekratke, križišča pa niso prilagojena taki ureditvi. To so razlogi, da se
hitrosti avtobusov niso dovolj povečale (CPS, 2017, str. 33). Poleg tega, so nekateri deli
mesta težko dosegljivi in zahtevajo tudi trikratno prestopanje prog. Zaradi vsega tega število
potovanj z mestnimi avtobusi upada. Leta 2016 je bilo opravljenih 37 790 716 potovanj, kar je
200 000 manj kot leto prej in kar 5 000 000 manj kot leta 2010 (CPS, 2017, str. 12).
V publikaciji Mobilna Ljubljana je zapisano, da mora imeti otrok pri uporabi JPP spremstvo
polnoletne osebe. Otroci starejši od šest let, morajo za prevoz plačati enako ceno, kot odrasli
(Mobilna Ljubljana, 2012, str. 41).
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3. 4 Osebno vozilo
Avtomobil zavzame veliko prostora, potrebuje velike investicije v gradnjo cest, parkirišč in
podzemnih garaž in je poleg vsega najbolj škodljivo okolju (izpusti izpušnih plinov in trdih
delcev). Povzroča veliko hrupa in ogroža prometno varnost.
Leta 2017 je imela Ljubljana 180 000 delovnih mest in je bila največje zaposlitveno središče v
Sloveniji. Zato pride v Ljubljano vsak dan veliko dnevnih migrantov. Ti pa ne prihajajo v
Ljubljano zgolj na delo, temveč tudi v šolo. Večina dnevnih migrantov je odvisna od uporabe
osebnega avtomobila, zato se mesto srečuje s problemi, ki jih povzroča osebni promet. To so
zastoji ob jutranji in popoldanski konici in onesnažen zrak. Dnevni migranti prihajajo iz
sosednih občin: Največ iz Domžal (6 893), Kamnika (4 364), Grosuplja (4 346) in Vrhnike (3
327) (SURS, 2016). V Sloveniji je viden trend staranja prebivalstva. Tako je tudi v Ljubljani,
število delovno aktivnih prebivalcev v najmlajšem starostnem razredu (15 – 24 let) se manjša,
medtem, ko se število starejših (upokojencev) veča (CPS, 2017, str. 11).
Delež avtomobilskega prometa v jutranji konici je 68 %, 12 % je delež avtobusov in 20 %
delež kolesarjev in pešcev. Če se veča uporaba osebnih avtomobilov, je tudi večja potreba po
širitvi obstoječih in gradnji novih cest. Takšna rešitev kratkoročno izboljša pretočnost cest,
čez čas pa se zaradi boljših pogojev število vozil ponovno poveča. Ta pojav imenujemo
Downs-Thompsonov paradoks (CPS, 2017, str. 37). Potrebno je optimizirati obstoječo
infrastrukturo in dati prednost trajnostni mobilnosti. Tako je za uporabnike izbira JPP,
pešačenja ali kolesarjenja bolj praktična, hitrejša in udobnejša rešitev (Prometna politika
MOL, 2012 str. 47).
Ljubljanske glavne vpadnice (Celovška cesta, Tržaška cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta,
Zaloška cesta …) so zasnovane, da se zvezdasto približujejo mestnemu središču. Po njih se
vsakodnevno pripeljejo dnevni migranti, zato je obremenjenost velika. Ob posebnih dogodkih
ali v času, ko so nekatere druge ceste zaradi del zaprte, je zasičenost z motornim prometom še
večja (CPS, 2017, str. 11). Sledenje rasti uporabe avtomobilskega prometa z izgradnjo novih
cest, mestnih vpadnic in parkirišč ni smiselno, saj se osebni promet na to odzove s še večjo
potrebo (Ogrin in sod., 2013, str. 9).
Potrebno je poskrbeti za intermodalnost - povezovanje različnih načinov mobilnosti. Gre za
sisteme parkiranja P+R (parkiraj in se pusti peljati, parkiraj in se pelji z avtobusom), kjer se
voznik iz sosednje občine pripelje z osebnim avtomobilom, ga parkira na obrobju Ljubljane,
na parkiriščih P+R, in se od tam naprej proti željeni destinaciji odpravi z javnim potniškim
prometom. Cena parkiranja za en dan je 1,20 €, vanjo pa je vključen tudi dvakratni prevoz z
mestnim avtobusom. Potrebno je tudi namestiti kolesarska stojala na postajališčih javnega
potniškega prometa in razmisliti o možnosti vstopa na avtobus ali vlak s kolesom (P + R …,
2018).
Za učence, ki jih v šolo pripeljejo starši z osebnim avtomobilom, je ključno, da so v
avtomobilu vedno pripeti z varnostnim pasom in da, glede na njihovo starost, sedijo v
ustreznem varnostnem sedežu. Pri vstopanju in izstopanju iz avtomobila morajo to storiti na
strani, ki je obrnjena stran od prometa (Strah, 2016, str. 25).
3. 5 Sopotništvo (carpooling)
Povprečna zasedenost avtomobilov v Sloveniji je 1,2 potnika na avtomobil. Razvojni center
Srca Slovenije je leta 2010 vzpostavil spletni portal za skupne prevoze na delo oziroma
deljenje vozil www.deliva.si. Portal je nastal v okviru evropskega projekta CO2-NeuTrAlp za
povečanje rabe javnega prometa, izboljšanje okoljske ozaveščenosti in znižanje emisij CO2
(Lokar, 2010). Možnost deljenja avtomobila ali sopotništvo pomeni, da voznik deli avtomobil
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z enim ali več potnikov. Lastniki avtomobila in sovozniki se lahko celotno pot peljejo skupaj.
Lahko gre samo za uporabo skupnih parkirišč, kar pomeni, da se vozniki posamezno
pripeljejo s svojimi avtomobili do določene točke (npr. parkirišča), od tam pa pot nadaljujejo
skupaj. Tretji način pa je iskanje prevoza po potrebi, za potovanje na različne razdalje. Potniki
si s pomočjo baze podatkov o voznikih, ki potujejo na določene razdalje, iščejo prevoz
(Mobilna Ljubljana, 2012, str. 46). Vsi zainteresirani vozniki si prek spletnega portala
www.deliva.si ponujajo proste sedeže na določene razdalje. Ta portal je namenjen občanom
Litije, Kamnika, Domžal in Dola pri Litiji na poti v Ljubljano. Uporabniki na spletni portal
vpišejo datum, kontakt in vstopno lokacijo prevoza. Ob tem nastaja baza podatkov o voznikih
in iskalcih prevoza. Poleg portala so vzpostavili bazo podatkov tudi preko socialnega omrežja
Twitter (Lokar, 2010). Spletni portal www.deliva.si v začetku leta 2018 ni deloval. Je pa v
zadnjih letih v Sloveniji zaživel portal Prevozi.org. Ta danes velja za najbolj obiskan portal za
iskanje sopotništva v Sloveniji (Premikaj se trajno, 2018). Vsi potniki si na ta način v vozilu
delijo stroške in skupaj pripomorejo k zmanjšanju emisij CO2.
3. 6 Deljenje avtomobila (carsharing)
Gre za dejansko deljenje avtomobila med različnimi posamezniki. Prednost je osebno vozilo
brez stroškov, ki jih prinaša lastništvo avtomobila. Najpogosteje do tega koncepta prihaja na
urbanih območjih, kjer je velika gostota prebivalcev. Ti se med seboj dogovorijo, kdaj bo kdo
potreboval avtomobil. Lahko pa gre tudi za podjetja, ki svojih avtomobilov ne potrebujejo
popoldan in čez vikende in jih tako lahko posodijo zaposlenim (Premikaj se trajno, 2018).
3. 7 Mobilnostne navade Ljubljančanov
V CPS-ju so predstavljeni rezultati raziskave Potovalnih navad Ljubljančanov. Gre za delež
potovanj prebivalcev MOL po prometnih sredstvih leta 2003, pred izidom prometne MOL in
leta 2013. Leta 2003 je 58 % vprašanih za vsakodnevne opravke in pot v službo uporabljalo
osebni avtomobil, 9,9 % kolo, 13,1 % javni potniški promet in 19 % ljudi je pešačilo. Čez
deset let je slika deloma ostala podobna: 41,8 % vprašanih je svoje vsakodnevne poti
opravljalo z osebnim avtomobilom, 11,1 % s kolesom, 12,6 % z javnim potniškim prometom
in 34,8 % jih je pešačilo (CPS, 2017, str. 15). Opazna je rast števila potovanj peš, ki se je v
desetih letih zvečala na 16 %. Za slab odstotek se je zmanjšala uporaba javnega potniškega
prometa. Temu lahko pripišemo tudi rast cen avtobusne vozovnice. Za slaba dva odstotka se
je zvečala uporaba kolesa. Kar tudi ni veliko, sploh glede na vse ukrepe, za katere občina trdi,
da jih je izboljšala na področju kolesarstva. Dejstvo ostaja, da se je s kolesom zelo težko
gibati po središču Ljubljane, kar marsikaterega kolesarja odvrne. V območju za pešce, v
strogem centru Ljubljane, ni jasne opredelitve prostora, kje se lahko vozijo kolesarji. Mnogi
Ljubljančani niti ne vedo, da se je v območju za pešce dovoljeno voziti s kolesom. Uporaba
osebnega avtomobila za vsakodnevna potovanja pa se je opazno zmanjšala. Zagotovo je na to
vplivala širitev parkirnih con v središču Ljubljane, večanje in gradnja novih P + R postajališč
in morda tudi večja osveščenost prebivalcev o trajnostnih oblikah mobilnosti.
Zaradi hitrega načina življenja se nam zjutraj na delo ali v šolo pogosto mudi. Starši radi
združijo svojo pot do službe z otrokovo potjo v šolo. To skupno potovanje je velikokrat
opravljeno z avtomobilom. Osebno vozilo služi kot zatočišče pred vremenskimi vplivi, kot
tudi pred za pešce nevarnimi odseki. Zaradi pravil vpisa otrok v osnovne šole, v okolišu
bivanja, so le-te od doma pogosto oddaljene manj kot petnajst minut hoje (Vpis v prvi razred
/…/, 2017).
Na spletni strani agencije Republike Slovenije za okolje je zapisano, da v Sloveniji v zadnjih
dvajsetih letih nadpovprečno hitro raste število lastništev osebnih avtomobilov. V tem
obdobju se je številka le-tega skoraj podvojila. Od leta 2008 lastništvo osebnih avtomobilov
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raste počasneje, kar lahko pripišemo gospodarski recesiji. Stopnja motorizacije v Sloveniji
(gre za število osebnih avtomobilov na tisoč prebivalcev) je večja kot v številnih gospodarsko
razvitejših delih Evropske unije. Leta 2015 je ta znašala 523 avtomobila na 1 000 prebivalcev
(Kazalci okolja /…/, 2016).
Graf 1: Stopnja motorizacije v Sloveniji med leti 1970 in 2015

Vir: Kazalci okolja v Sloveniji. Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor. 2016.

Če starši vsak dan otroke peljejo v šolo, jih na ta način tudi učijo o slabih potovalnih navadah.
Veliko šol ima, sploh tistih, na katere učenci prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, za otroke
organiziran prevoz v šolo. Takega prevoza se pogosto udeležijo tudi tisti učenci, ki imajo
drugače kratko razdaljo do šole. Tako učenci v šolo v manjši meri prihajajo peš. Pešačenje ali
kolesarjenje v šolo, kot sem zapisala že v prejšnjem poglavju, bistveno pripomore h količini
dnevne aktivnosti otrok. Ta pa krepi zdravje in odpornost. Hoja ali kolesarjenje v šolo je
lahko družaben dogodek za učence, ki na poti poklepetajo in so tako lahko med poukom bolj
zbrani in lažje sledijo. Poleg tega hoja in kolesarjenje krepita orientacijo otrok v prostoru in
jih seznanjata s pravili v prometu. Otroci pa tudi s trajnostnimi oblikami mobilnosti skrbijo za
boljše okolje.
Ob začetku pouka pred šolami nastane velik prometni kaos, saj želi veliko staršev v naglici
svoje otroke z avtomobilom odložiti neposredno pred vhodom v šolo. Poleg tega prihajajo
takrat v šolo tudi zaposleni, na cestah mimo šol pa poteka vsakodnevni promet, zato nastane
prometni zastoj. Okolica večine šol ni bila narejena za množičen prevoz otrok do šolskih vrat,
zato se takrat zmanjša celotna prometna varnost vseh vpletenih. Pomembno je, da šole, starši,
lokalna skupnost in država skušajo doseči, da otroci, ki bivajo blizu šole, vanjo prihajajo peš
ali s kolesom, tisti, ki pa so od šole bolj oddaljeni, za prihod uporabijo javni potniški promet
ali organizirani šolski prevoz (Ogrin in sod., 2013, str. 41).
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4 PRIMERI DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI IN PO SVETU
4. 1 Dobimo se na postaji
Gre za projekt Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki se je izvajal med letoma 2011 in
2013. Namen je bil informiranje in izobraževanje javnosti o pomenu javnega potniškega
prometa. Ciljna skupina so bili otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah, dijaki, učitelji in
ostali, ki uporabljajo osebni avtomobil. Cilja sta krepitev znanja o javnem potniškem prometu
in večanje njegove uporabe (Izobraževanje, informiranje /…/, 2013, str. 3).
Dejavnost, v okviru tega projekta, vezane na osnovne šole, je bila izdelava priročnika o
trajnostni mobilnosti za OŠ, v katerem učitelji najdejo primere učnih ur o trajnostni
mobilnosti in delovne liste za učence. Izvedenih je bilo tudi pet regionalnih delavnic za
učitelje na temo trajnostne mobilnosti. Paket gradiv, povezanih s trajnostno mobilnostjo, je bil
poslan v vse osnovne šole po Sloveniji. Izvedeno je bilo tudi srečanje z učitelji, ki so
sodelovali v projektu in pri pripravi gradiv. Odziv učiteljev je bil velik (preko sedemdeset
udeleženih). Na desetih šolah po Sloveniji je bila izvedena aktivnost Prometna kača, ki
spodbuja trajnostni prihod v šolo. Organizirana je bila nagradna igra, pri kateri so učenci
sodelovali z risbami in kratkimi filmi na temo trajnostne mobilnosti (Izobraževanje,
informiranje /…/, 2013, str. 12).
4. 2 Prometna kača
Projekt Prometna kača (www.trafficsnakegame.eu) se je začel v Belgiji in se kmalu razširil v
devetnajst držav po Evropi. V osemnajstih evropskih državah so bile vzpostavljene
nacionalne kontaktne točke mreže igre Prometne kače. Glavni namen igre je spodbujanje
otrok in staršev, da se odločijo za trajnostni prihod v šolo.
Šola, ki se je pripravljena vključiti v projekt, si mora za izvajanje igre najprej določiti dva
tedna v šolskem koledarju. Priporočljivo je, da se igra izvaja v času Evropskega tedna
mobilnosti. Pred začetkom izvajanja projekta si mora šola določiti svoj cilj. Tega lahko določi
po predhodni evalvaciji mobilnostnih navad. Cilj igre je, da učenci v dveh tednih izvajanja
projekta dosežejo glavni cilj, ki pa se preverja vsak dan. Učenci tako vsak dan sproti dobivajo
manjše nagrade, npr. jabolka, več časa za igro, manj domače naloge … Na koncu igre, ko
dosežejo glavni cilj, pa prejmejo večjo nagrado npr. izlet. Cilji projekta so tudi izboljšanje
varnosti na območju šole, dolgoročna skrb za trajnostno mobilnost. Od aprila 2015 je igra
mogoča tudi preko interaktivne table. V šolskem letu 2017/2018 je v Sloveniji v projekt
vključenih sedeminštirideset šol.
V šolskem letu 2015/2016 je v Sloveniji pri projektu Prometna kača sodelovalo triinpetdeset
šol. V času izvajanja igre Prometna kača je v šolo na trajnostni način prihajalo 15 % več
učencev kot pred projektom. Po projektu pa je to število upadlo za 6 %. Po projektu je tako še
vedno približno 10 % več učencev, ki prihajajo v šolo na trajnostni način, kot pred izvajanjem
projekta (Prometna kača, 2018). To je še vedno bistveno izboljšanje v primerjavi z rezultati
mobilnostnih navad pred projektom. Cilj modalne prerazporeditve je bil tako dosežen.
4. 3 Zdrav šolar
Gre za program, ki učence spodbuja k aktivni poti v šolo in zdravem življenjskem slogu. V
tem programu se izvaja več aktivnosti (Pešbus, Bicivlak …). Pešbus in Bicivlak sta v tujini
razširjenja organizirana aktivnost, s katero odrasla oseba spremlja otroke do šole s kolesom
(Bicivlak) ali peš (Pešbus), po naprej znanem urniku in začrtanih poteh. Odrasla oseba je
lahko starš, učitelj, prostovoljec .... Avtorji projekta so izpostavili, da se učenci tako vsako
jutri v šolo odpravijo v družbi sošolcev, so v varnem spremstvu odrasle osebe in se na ta način
navajajo na samostojno udeležbo v prometu. Projekt spremljane hoje izhaja iz Švice, kjer ga
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imenujejo Pedibus. V Veliki Britaniji in ZDA pa Walking bus (Pešbus in Bicivlak /…/, 2018,
str. 3). Obe aktivnosti pa sta razširjeni tudi v Sloveniji (Zdrav šolar, 2018).
Glavni cilji Pešbusa in Bicivlaka so: večanje vsakodnevne telesne aktivnosti učencev,
krepitev socialnih vezi, izboljšanje kvalitete šolske okolice in večanje samostojnosti učencev
(Ipop. Izobraževanje /…/, 2018). Oktobra 2016 je v okviru projekta Trajnostna mobilnost v
praksi Inštitut za politike prostora (Ipop) organiziral prvi seminar izobraževanja za izvajanja
Pešbusa in Bicivlaka v Ljubljani. Naslednji podoben seminar je bil 7. marca 2018 (Aktivno v
šolo, 2018), katerega sem se tudi sama udeležila. Glavne prednosti aktivnega prihoda v šolo
so avtorji strnili v nekaj točkah: zdravje, socialne veščine in skrb za okolje. (Pešbus in
Bicivlak /…/, 2018, str. 5). Učiteljica razrednega pouka in mentorica prometne varnosti na OŠ
Grm v Novem mestu Marjeta Ferkolj Smolič, kjer so spomladi 2017 izvajali projekt Pešbus,
je na seminarju poudarila, da je prva in glavna naloga šole, ki se odloči izvajati ta projekt,
prepričati starše, da bo to dobro za njihove otroke. Da šola lahko izvede projekt Pešbus ali
Bicivlak, je potrebno izvesti štiri korake. Prvi korak je izbira koordinatorja na šoli in
predstavitev projekta staršem. Koordinator bo pomagal pri komuniciranju z učitelji, starši in s
prostovoljci. Učiteljica je izpostavila, da je najbolje, če šola začne s projektom spomladi, ko
so dnevi toplejši (Marjeta Ferkolj Smolič, osebni vir 7. 3. 2018). Drugi korak je priprava
proge. Na zemljevidu se označi naslove, kjer živijo učenci, in tako pripravi eno ali več prog.
Te naj bi bile kratke, varne in ravne. Potrebno je pripraviti načrt poti in postaj s točnim
voznim redom. Najlažje je izdelati zemljevid prog s postajami (Pešbus in Bicivlak /…/, 2018,
str. 3). Tretji korak je priprava izvedbe. Potrebno je dobiti spremljevalce. Najbolje je, če so
to starši, drugače se šola lahko poveže tudi s prostovoljci, upokojenci ali člani lokalnih
društev (Marjeta Ferkolj Smolič, osebni vir 7. 3. 2018). Pri Pešbusu je priporočljivo imeti
enega odraslega na sedem otrok, pri Bicivlaku pa je razmerje en odrasel na dva otroka. Četrti
korak je izvedba. Najpomembnejše je komuniciranje med vsemi sodelujoči. Spremljevalci se
morajo točno držati voznega reda, za večjo varnost so oblečeni v odsevne jopiče. Učence se
lahko motivira z zbiranjem nalepk oziroma žigov, če v šolo pridejo aktivno (Pešbus in
Bicivlak /…/, 2018, str. 3).
Opis delovanja Pešbus ali Bicivlaka je predstavljen v sedmih korakih:
1. Na prvi postaji spremljevalec počaka učence.
2. Zabeleži si njihovo prisotnost. Spremljevalec ima kontakte staršev in seznam tisti učencev,
ki so se prijavili k projektu.
3. Ob točno določenem času gre Pešbus ali Bicivlak iz prve postaje do naslednjih postaj, kjer
se jim pridružijo novi učenci.
4. Zamujanja se ne tolerira, starše pa se po telefonu obvesti, da je Pešbus ali Bicivlak krenil
naprej.
5. Ob prihodu v šolo vsak učenec Bicivlaka ali Pešbusa dobi žig.
6. Prvošolce spremljevalci spremijo do razreda.
7. Pripravi se načrt za naslednji dan: kdo bo spremljevalec, koliko bo učencev …(Pešbus in
Bicivlak /…/, 2018, str. 9).
Oba projekta so, poleg OŠ Grm v Novem mestu in še nekaterih drugih šol po Sloveniji,
izvajali tudi na OŠ Koseze in OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani. Učitelji so po končanem
pilotnem projektu ugotovili, da so otroci, ki so se pridružili akcijama, v šolo prihajali dobre
volje, prvo uro so lažje sledili pouku, kot drugi, ki so jih v šolo pripeljali starši z avtomobilom
(Aktivno v šolo, 2018).
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Slika 4: Načrt prog Pešbusa za OŠ Majde Vrhovnik

Vir: Pešbus in Bicivlak /…/, 2018, str. 3.

Slika 5: Logotip Pešbusa in Bicivlaka

Vir: Zdrav šolar, 2018.

Na seminarju sem izkoristila priložnost in o mobilnostnih navad povprašala dve učiteljici.
Prva uči na OŠ Dob pri Ljubljani in je izpostavila, opažanje, da v šolo prihaja preveč učencev
s šolskim prevozom. Šolski avtobus naj bi uporabljali tudi tisti, ki so do šole oddaljeni manj
kot 500 metrov. Zato se ji zdi projekt Aktivno v šolo zanimiv iz vidika, da bi bili učenci bolj
aktivni. Druga učiteljica je bila iz OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani. Poudarila je, da je v njihovi
šoli problem, ker šola nima kolesarnice in na ta način zelo malo učencev in zaposlenih v šolo
prihaja s kolesom. V diskusiji po predstavitvi projekta je največ učiteljev izrazilo svojo
zaskrbljenost, kako bodo v projekt pridobili prostovoljce in kako bi iz projekta tudi sami
lahko pridobili nekaj točk za napredovanje. Zanimivo je, da nihče od učiteljev ni tudi zase
predlagal aktivnega prihoda na delo. To je izpostavila zaposlena na občini Brežice. Njen
predlog naj bodo učitelji učencem zgled, večini zbranih na seminarju ni bil preveč všeč.
Učitelja iz OŠ Sostro sta se takoj po seminarju odločila, kdaj bodo na šoli izvajali ta projekt.
Ostali bodo o tem še razmislili.

17

Slika 6: Pripomočki, ki jih IPop nudi šolam za izvedbo Pešbusa ali Bicivlaka

Avtorica: Eva Ravbar, 7. 3. 2018.

4. 4 Omejevanje parkiranja v bližini osnovnih šol v mestu Bolzano
V italijanskem mestu Bolzano na Južnem Tirolskem veliko pozornosti namenjajo
spremembam potovalnih navad, predvsem v šolskih okoliših. Njihova želja je, da bi učenci v
šolo prihajali na trajnostni način in samostojno. Zakonsko ni določeno spremstvo za otroke
mlajše od šest let, tako lahko učenci v šolo prihajajo samostojno. V okolici OŠ so omejili
parkiranje v času prometnih konic. S pomočjo prostovoljcev izvajajo varno prečkanje cest
skozi celotno šolsko leto. En tak primer so »prometni dedki«, ki pred OŠ Danteja Aligherija
pomagajo otrokom prečkati cesto na najbolj prometno obremenjenih križiščih. Občina veliko
vlaga tudi v promocijo trajnostne mobilnosti, v sklopu spletnega tekmovanja v nabiranju
kolesarskih kilometrov. Na ta način spodbujajo trajnostno mobilnost za celotno družino. Ta
projekt izvaja okoljska organizacija Ekoinsitut (Poročilo ekskurzije /…/, 2016, str. 10).
4. 5 Prikolesari srečo v službo
Projekt prikolesari srečo v službo od leta 2012 poteka v sodelovanju z Urbanističnim
inštitutom Slovenije. Razvil se je iz projekta V troje, ki so ga leta 2010 začeli prostovoljci. Od
leta 2017 pri projektu sodeluje tudi Slovenska kolesarska mreža. Glavni cilj projekta je
spodbujanje kolesarjenja na delo. Sprva je šlo za spodbudo kolesarskih trojk, od leta 2017 pa
je možno sodelovanje tudi posameznikov. Glavna cilja projekta Prikolesari srečo v službo sta
spodbujanje kolesarjenja na delo in izmenjava izkušenj o kolesarjenju med sodelavci.
Omogoča pa sodelovanje tudi tistim, ki ne hodijo na delo ali v službo in le delno kolesarijo.
Posameznik, ki se k projektu prijavi na spletni strani, beleži prevožene kilometre. Vsako leto
so za dosežen cilj predvidene glavne nagrade, omogočeno je pa tudi nagrajevanje znotraj
podjetij ali občin. Nova sezona projekta se začne maja 2018 (Pripelji srečo /…/, 2018).
4. 6 Evropski teden mobilnosti
Gre za tradicionalno evropsko akcijo osveščanja prebivalcev občin o trajnostni mobilnosti.
Aktivnosti potekajo celo leto z vrhuncem med 16. in 22. septembrom. Zaključek evropskega
tedna mobilnosti je Dan brez avtomobila. Slogan lanskega tedna mobilnosti je bil »Združimo
moči, delimo si prevoz«. (Promet in mobilnost, 2018).
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4. 7 Pusti se zapeljati
S komunikacijsko akcijo Pusti se zapeljati želi MOL prebivalce in obiskovalce osveščati o
pomenu trajnostne mobilnosti za premikanje po mestu. V to akcijo so vključene vse aktivnosti
s področja prometne politike. Za vizualno podobno so poskrbeli otroci iz ljubljanskih vrtcev
in šol in se s tem tudi sami izobrazili o pomenu hoje, uporabe kolesa ali javnega prevoza v
Ljubljani (Promet in mobilnost, 2018). V sklopu te kampanje in evropskega tedna mobilnosti
(2017) je bil vzpostavljen prometni portal PromInfo. Tam dobijo uporabniki informacije o
aktualnem stanju v prometu: gostota prometa na območju MOL, prihodi avtobusov na
različna postajališča LPP, stanje koles na postajah Bicike(LJ), kje so kolesarska stojala,
zemljevid polnilnic za električne avtomobile in stanje prostih parkirnih mestih v parkirnih
garažah in na parkiriščih P + R (PromInfo, 2018).
Slika 7: Plakat akcije Pusti se zapeljati

VIR: Promet in mobilnost MOL. Pusti se zapeljati, 2017.

5 MOBILNOSTNE NAVADE OŠ MAJDE VRHOVNIK IN OŠ MIŠKA KRANJCA
5. 1 Predstavitev osnovne šole Majde Vrhovnik
Osnovna šola Majde Vrhovnik je bila ustanovljena leta 1959. Ime je dobila po članici
komunističnega gibanja Jugoslavije Majdi Vrhovnik. Obiskuje jo štiristo šestinsedemdeset
učencev, ki so razdeljeni v dvajset oddelkov. Deluje po veljavnem devetletnem programu.
Zaposlenih je oseminštirideset strokovnih delavcev in enajst administrativno-tehničnih.
Ravnateljica šole je mag. Mateja Urbančič Jelovšek (OŠ Majde Vrhovnik, 2018).
V zgibanki šole je med varnostnimi ukrepi med drugim zapisano:
-

»V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Njihovo
kolo mora biti vselej popolnoma opremljeno. Nošenje čelade je obvezno do
osemnajstega leta.«

-

»Prvošolce naj starši večkrat pospremijo po najbolj varni poti do šole. Zanje je
obvezna uporaba rumenih rutic. Če hodijo v mraku, naj nosijo odbojna telesa npr.
kresničke. Za otroke, ki so stari manj kot sedem let, je potrebno zagotoviti spremstvo
osebe, ki je starejša od deset let.«

-

»Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni tudi način življenja.«
(Zgibanica. OŠ Majde Vrhovnik, 2017, str. 2).

Na šoli sta v drugi polovici aprila 2016 potekala pilotna projekta Bicivlak in Pešbus. Pri
Pešbusu je sodelovalo osemnajst učencev iz prvega in drugega razreda, devetnajst učencev pa
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pri Bicivlaku. Kot prostovoljci so sodelovali tudi člani društva Šola zdravja. Te so svojo
vsakodnevno jutranjo telovadbo prilagodili spremstvu šolarjev. Učenci so se skupaj z učitelji,
prostovoljci, starši, vsak dan v organiziranih skupinah, po točnem urniku, od doma odpravili
peš ali s kolesom. Želja je, da bi lahko šole s pomočjo občin take projekte izvajale v okviru
varne poti v šolo (Žibret, 2016).
5. 2 Predstavitev osnovne šole Miška Kranjca
Osnovna šola Miška Kranjca je lansko leto (2017) praznovala trideseto obletnico svojega
obstoja. Ime je dobila po pisatelju Mišku Kranjcu, ki se je rodil v Prekmurju. Šolo obiskuje
štiristo šestindevetdeset učencev, ki so razdeljeni v dvaindvajset oddelkov. Zaposlenih je
sedeminštirideset strokovnih delavcev in trinajst administrativno-tehničnih. Ravnatelj šole je
Jožef Kavtičnik. (OŠ Miška Kranjca, 2018).
V publikaciji šole sem naletela na zanimivo tekmovanje, ki se ga učenci lahko udeležijo. Gre
za tekmovanje Kaj veš o prometu? Namenjeno je učencem 6. razreda. Šola sodeluje v Zdravi
šoli in Eko šoli. Pri projektu Eko šola izvajajo projekt likovno ustvarjanje: trajnostna
mobilnost. Gre za ustvarjalno likovno delovanje na temo povezava gibanja in zdravega
življenja (Šolska publikacija /…/, 2016, str. 10).
5. 3 Analiza vprašalnika za učence
Želela sem, da anketne vprašalnike rešijo učenci vsaj enega razreda na letnik. Torej en 4.
razred, en 5. razred in tako naprej do 9. razreda. Tako sem iz OŠ Majde Vrhovnik dobila
rešenih sto štiriindvajset anketnih vprašalnikov za učence, iz OŠ Miška Kranjca pa sto
osemindvajset. Pri prvi šoli jih je rešilo polovico deklet in polovico fantov. Pri OŠ Miška
Kranjca pa je bila spolna zastopanost devetinpetdeset fantov in devetinšestdeset deklet.
Graf 2: Spolna sestava anketiranih učencev na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Na obe šoli sem anketne vprašalnike nesla v sredini meseca decembra 2017. Na OŠ Majde
Vrhovnik sem jih predala učiteljici Vanji Potočar. Na OŠ Miška Kranjca pa sem jih pustila v
zbornici. Rešene sem prišla iskat zadnji teden v decembru. Učenci so jih reševali po razredih
v času razrednih ur. Število učencev je takšno, kot jih je bilo tisti dan pri pouku. V povprečju
je anketni vprašalnik rešilo dvajset učencev na letnik (OŠ Majde Vrhovnik) oziroma
enaindvajset učencev na letnik (OŠ Miška Kranjca).

20

Graf 3: Število anketirancev po razredih na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pri 3. anketnem vprašanju so morali učenci obkrožiti njihov najpogostejši način prihoda v
šolo. Potrebno je bilo obkrožiti samo en odgovor.
Graf 4: Potovalni načini učencev na OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017.

Največ, 52 %, jih na OŠ Majde Vrhovnik v šolo hodi peš. Torej živijo v okolici šole. 23 % jih
starši pripeljejo z osebnim vozilom. 14 % jih v šolo prihaja s kolesom ali s skirojem. 6 % z
javnim prevozom. Šola nima organiziranega šolskega prevoza, zato tega ni obkrožil nihče. 5
% pa je napisalo, da v šolo prihajajo z drugimi prevoznimi sredstvi. Navedli so peš, s
skirojem, s starši, s kolesom, z avtom, z vlakom … Torej je šlo za nepozorno branje navodil
in ne dejansko za druga prevozna sredstva.
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Graf 5: Potovalni načini učencev na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ učencev, 42 %, iz OŠ Miška Kranjca v šolo najpogosteje prihaja peš. Glede na to, da
stoji šola obdana s stanovanjskimi soseskami, sem pričakovala, da bo ta delež še večji. 33 %
učencev je obkrožilo, da jih najpogosteje v šolo pripeljejo starši z osebnim vozilom. Že takoj
je potrebno poudariti, da ima šola zaradi širšega šolskega okoliša (ta obsega tudi cel Podutik,
ki ga od šole ločuje obvoznica), organiziran šolski prevoz. Tega vsakodnevno uporablja 15 %
učencev od 4. do 9. razreda. 8 % jih vsakodnevno v šolo kolesari, 1 % učencev uporablja
javni prevoz in en učenec pa je obkrožil drugo.
Če pogledamo potovalne načine po razredih OŠ Majde Vrhovnik, dobimo spodnji graf:
Graf 6: Potovalni načini učencev po razrednih na OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017.

V vseh razredih od 4. do 9. razreda prevladuje, da učenci v šolo prihajajo peš. Prav tako je na
drugem mestu v vseh razredih, da jih v šolo pripeljejo starši z osebnim vozilom. S kolesom ali
22

s skirojem prihajajo v šolo učenci od 6. razreda dalje, kar je povezano z opravljanjem
kolesarskega izpita pri desetih letih (Kolesarski izpit, 2017). Prav tako noben učenec iz 4.
razreda za pot v šolo ne uporablja javnega prevoza.
Potovalni načini po razredih na OŠ Miška Kranjca pa prikazuje spodnji graf.
Graf 7: Potovalni načini učencev po razrednih na OŠ Miška Kranjca
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Podobno kot pri analizi rezultatov iz OŠ Majde Vrhovnik, tudi tukaj pred 5. razredom učenci
samostojno ne uporabljajo kolesa. V vseh razredih, razen v 4., prevladuje prihod v šolo peš. V
4. razredu prevladuje prihod v šolo s starši z osebnim vozilom. Morda gre za to, da so otroci v
4. razredu mlajši in jim starši ne zaupajo dovolj, da bi jih pustili v šolo same. V največji meri
uporabljajo šolski avtobus učenci 8. razreda, takoj za njimi pa učenci 4. razreda. Največ
učencev se najpogosteje vozi s kolesom ali s skirojem v 6. in 5. razredu. Javni prevoz
uporabljajo samo učenci 8. in 9. razreda. Precej me preseneča podatek, da veliko učencev 9.
razreda starši pripeljejo v šolo z osebnim vozilom.
Pri 8. anketnem vprašanju sem želela, da učenci sami napišejo, kaj se jim zdi največja
prednost, če v šolo pridejo peš ali s skirojem ali z javnim prevozom. Opazila sem, da učenci
niso pozorno prebrali navodila in pogosto napisali prednost za vsako od naštetih oblik
mobilnosti. Tako sem dobila veliko število neveljavnih rezultatov, ki sem jih dala v kategorijo
»ne razumem«. Tisti, ki so na vprašanje odgovorili skladno z navodili, pa sem njihove
odgovore razdelila v sedem splošnih večji kategorij: »okolje«, »hitrost«, »zdravje«,
»samostojnost«, »druženje«, »cena« in »ni prednosti«. Dodatne kategorije so še bile: »ne
vem«, »ni izpolnil«, ko učenec ni izpolnil tega vprašanja, in že omenjena kategorija »ne
razumem«, ki se nanaša na neustrezno branje navodil.
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Graf 8: Največja prednost trajnostne mobilnosti po mnenju učencev iz OŠ Majde Vrhovnik in
OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017.

Pri tem vprašanju sem učencem namenoma dala povsem odprt odgovor, ker sem želela, da bi
vsak napisal, kar se njemu zdi prav.
Na OŠ Majde Vrhovnik je največ, petintrideset učencev napisalo, da je največja prednost
trajnostne mobilnosti v skrbi za boljše okolje. Na OŠ Miška Kranjca pa se jih je za ta odgovor
odločilo štiriinštirideset. Na drugem mestu je bil na obeh šolah odgovor hitrost. Pri anketnih
odgovorih OŠ Majde Vrhovnik je petindvajset učencev padlo v kategorijo, »ne razumem«,
torej kategorijo, v katero sem umestila učence, ki niso natančno prebrali navodil in so zato
tudi odgovori povsem neustrezni. Teh je bilo na OŠ Miška Kranjca sedem. Skrb za zdravje je
na isti šoli obkrožilo sedemnajst učencev, na OŠ Majde Vrhovnik pa dvanajst. Neizpolnjenih
odgovorov je bilo na tej šoli sedem, na OŠ Miška Kranjca pa dvanajst. Podobno zastopan je
bil odgovor, da jim aktivni prihod v šolo prinese največ samostojnosti. Tega je zapisalo deset
učencev na obeh šolah. Na OŠ Majde Vrhovnik ni noben učenec napisal, da ne vidi prednosti
v trajnostnih prihodih v šolo, medtem, ko so na OŠ Miška Kranjca to zapisali trije. Pet
učencev na OŠ Majde Vrhovnik je zapisalo, da je prednost prihoda v šolo s kolesom, peš ali z
javnim prevozom v druženju s prijatelji, tak odgovor so na OŠ Miška Kranjca zapisali trije
učenci. Rezultati so pri obeh šolah zelo podobni. Več zbranosti in natančnejše branje navodil
so pokazali učenci OŠ Miška Kranjca. So pa na obeh šolah v največji meri izpostavili
prednost v skrbi za okolje, hitrosti in krepitvi zdravja.
9. anketno vprašanje je od učencev zahtevalo, da obkrožijo po njihovem mnenju okolju
najbolj prijazne načine prihoda v šolo. Lahko so obkrožili več odgovorov. Potrebno je bilo
obkrožiti vse odgovore razen odgovora e.: s starši z osebnim vozilom. Od vseh učencev jih je
na OŠ Miška Kranjca osem obkrožilo vse oblike trajnostne mobilnosti. Na OŠ Miška Kranjca
pa so bili to štirje.
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Graf 9: Okolju prijazni načini prihoda v šolo po mnenju učencev iz OŠ Majde Vrhovnik in
OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017.

Skoraj vsi učenci so na obeh šolah obkrožili, da je po njihovem mnenju okolju prijazen način
prihoda v šolo peš. Na drugem mestu je v obeh primerih prihod v šolo s kolesom ali s
skirojem. Ostale oblike mobilnosti pa je obkrožilo zelo malo učencev. Na OŠ Majde
Vrhovnik je osemnajst učencev obkrožilo, da je okolju prijazen način prevoza z javnim
prevozom. Na OŠ Miška Kranjca pa je bilo teh učencev šest. Na tej šoli jih je enajst
obkrožilo, da je do okolja prijazen način prihoda v šolo tudi prevoz s šolskim avtobusom.
Podobno število tudi na OŠ Majde Vrhovnik. Na OŠ Miška Kranjca je en učenec obkrožil
prihod v šolo s starši z osebnim vozilom. Če gre za polno vozilo sopotnikov, lahko govorimo
o sopotništvu, ki je prav tako trajnostna oblika mobilnosti. Na OŠ Majde Vrhovnik tega
odgovora ni obkrožil nihče. Na obeh šolah je kar nekaj učencev še samih dodalo po njihovem
mnenju prijazne načine mobilnosti: raketa, letalo, rolka, helikopter. Vseh nisem mogla jemati
resno in jih zato tudi nisem analizirala, lahko pa štejemo med okolju prijazne načine
mobilnosti tudi rolko, ki spada po Zakonu o varnosti cestnega prometa podobno kot skiro,
med posebna prevozna sredstva (Zakon o varnosti cestnega prometa, 2008, člen 65). Morda bi
bilo potrebno učencem predstaviti vse oblike trajnostne mobilnosti. Učenci vedo, da je
pešačenje ali vožnja s kolesom okolju prijazen način prihoda v šolo, poudariti pa bi bilo
potrebno tudi vožnjo z javnim prevozom in možnost souporabe osebnega vozila.
Večino preostalih vprašanj sem analizirala po potovalnih načinih. Torej po najpogostejšem
načinu prihoda v šolo. Tako sem dobila pet kategorij:
I.

Peš

II. S kolesom ali s skirojem
III. Z javnim prevozom
IV. S šolskim prevozom (šolski avtobus)
V. S starši, z osebnim vozilom

Kategorijo s šolskim prevozom (avtobus) sem pri analizi vprašalnikov za OŠ Majde Vrhovnik
izpustila, ker šola nima organiziranega šolskega prevoza. Pri obeh pa sem izpustila kategorijo
drugo, zaradi zgoraj omenjenih razlogov (neresnost reševanja anketnega vprašalnika).
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I.

Peš

Petinšestdeset učencev od 4. do 9. razreda OŠ Majde Vrhovnik najpogosteje v šolo prihaja
peš. Vsakodnevnih pešcev na poti v šolo je na OŠ Miška Kranjca štiriinpetdeset. Na spodnjem
grafu razberemo, koliko je vsakodnevnih pešcev v posameznih razredih. Na OŠ Majde
Vrhovnik jih je največ iz 4. razreda, na OŠ Miška Kranjca pa je največ pešcev v 5. razredu.
Graf 10: Učenci, ki najpogosteje v šolo prihajajo peš, po razredih, na OŠ Majde Vrhovnik in
OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Šolski okoliš OŠ Majde Vrhovnik zajema večji del Centra in del Rožne doline ter sega do
Rožnika oziroma Čada. V največji meri meji na severu in vzhodu na šolski okoliš OŠ
Prežihovega Voranca.
Slika 8: Šolski okoliš OŠ Majde Vrhovnik

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Šolski okoliš OŠ Majde Vrhovnik. 2013. URL:

Na portalu vzgoje in izobraževanja MOL najdemo zemljevid šolskih poti z narisanimi
nevarnimi predeli. OŠ Majde Vrhovnik stoji v samem centru Ljubljane. V tem delu mesta ni
potekala tako izrazita politika zapiranja mestnih ulic za motorni promet, zato okrog šole
najdemo kar nekaj nevarnih delov. V okolici šole ni večjih stanovanjskih sosesk, vendar je
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tam veliko storitvenih in drugih tercialnih dejavnosti. Gre za precej prometne ulice v okolici
šole (Slovenska cesta, Aškerčeva cesta, Prešernova cesta, Šubičeva cesta). Med naštetimi
nevarnostmi so: ozek pločnik, na katerem stojijo vozila, ni kolesarske steze, veliko prometa,
ovirana hoja zaradi del na cesti, parkirana vozila ovirajo vidno polje otroka, premalo viden
napis ŠOLA, kratek čas zelena luči pri prečkanju ceste, prevelika hitrost vozil, ki zavijajo
desno, ustavljena vozila ovirajo prehoda za pešce … Zapisan je tudi ukrep, da bi bilo pri
prečkanju ceste v križišču Gregorčičeve ceste in Igriške ulice, potrebno zagotoviti varno
prečkanje v spremstvu odrasle osebe (lahko tudi prostovoljca) (Portal vzgoje in /…/, 2013).
Gre torej za nevarnosti, s katerimi se srečujejo učenci, ki v šolo pešačijo ali se peljejo s
kolesom ali s skirojem.
Slika 9: Šolske poti z nevarnimi predeli OŠ Majde Vrhovnik

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Šolske poti OŠ Majde Vrhovnik, 2013.

Slika 10: Šolski okoliš OŠ Miška Kranjca

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Šolski okoliš OŠ Miška Kranjca, 2013.

OŠ Miška Kranjca stoji obdana s stanovanjskimi soseskami, od Podutika, kjer se stanovanjska
soseska nadaljuje, jo loči obvoznica. Vendar je to že del šolskega okoliša, ki ga za varno pot v
šolo pokriva šolski prevoz (avtobus). Iz zemljevida vidimo, da je večina odsekov okoli šole
obarvanih zeleno, kar pomeni, da le-ti predstavljajo varno pot v šolo. Med nevarnostmi na
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poti so naštete: prehod brez semaforja, občasno oviran pregled nad cesto zaradi parkiranih
vozil, ni prehoda za pešce, nepregledno križišče … Naštetih pa je tudi nekaj opozoril: zelo
previdno pri prehodu čez cesto, pozornost na vozila iz desne smeri, zelo pozorno hoditi proti
šoli po levi strani ulice, zelo pozorno prečkati ulico … ( Portal vzgoje /…/, 2013). Teh
opozoril oziroma nasvetov pri šolskih poteh OŠ Majde Vrhovnik nisem zasledila, prav tako je
naštetih nevarnosti v tem primeru manj. Vidi se, da je šola odmaknjena od vrveža centra
Ljubljane in da tam res prevladujejo stanovanjska naselja in šola.
Slika 11: Šolske poti z nevarnimi predeli OŠ Miška Kranjca

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Šolske poti OŠ Miška Kranjca, 2013.

4. anketno vprašanje je učence spraševalo, zakaj v šolo prihajajo peš. Tukaj so lahko obkrožili
več odgovorov.
Graf 11: Razlogi učencev za vsakodnevno pešačenje v šolo na OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največji razlog učencev, za pešačenje v šolo, je kratka razdalja do šole. Gre za učence, ki
živijo blizu šole. Zanimivo je, da je dvanajst učencev obkrožilo, da se jim to zdi najvarnejši
način prihoda v šolo. Torej so pločniki v okolici šole urejeni. Kljub nekaterim nevarnostim, ki
so označene na zemljevidu Portala vzgoje in izobraževanja, se učencem šolske poti ne zdijo
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nevarne. V povezavi s to trditvijo je, sicer nasprotujoča trditev, da so v okolici šole neustrezne
površine za pešce in kolesarje, ki pa je ni nihče obkrožil. Štirje učenci so obkrožili tudi
odgovor, da so, če v šolo pešačijo, bolj aktivni. Torej se tudi sami zavedajo pomembnosti
dnevne aktivnosti in jim jutranji in popoldanski sprehod v in iz šole prija. Dva učenca sta
obkrožila, da v šolo najpogosteje hodita peš, ker imata zelo dolgo razdaljo do šole. Morda je
šlo tudi za nepazljivo branje trditev. Enemu pa se zdi dobro, da na ta način lahko na poti do
šole poklepeta s svojimi prijatelji. Predvidevala sem, da bo to trditev obkrožilo več učencev.
Graf 12: Razlogi učencev za vsakodnevno pešačenje v šolo na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Kar oseminštirideset učencev je obkrožilo odgovor, da zaradi zelo kratke razdalje do šole,
vsakodnevno v šolo prihajajo peš. Torej je moja trditev, da šola stoji v stanovanjski soseski,
od koder prihajajo otroci v šolo, pravilna. Sedemnajst učencev je tudi obkrožilo, da so na ta
način bolj aktivni. Ponovno vidimo, da tudi učenci poznajo to potrebo po aktivnosti, ki jim
pomaga pri koncentraciji v šoli. Dvanajst jih je izpostavilo, da so na ta način bolj samostojni.
Brez vezanosti na starša, ki pelje otroka v šolo, ali na vozni red šolskega ali javnega avtobusa,
se učenci sami ali s prijatelji odpravijo v šolo peš. Devet učencev je obkrožilo, da na ta način
tudi pripomorejo k varstvu narave in osem jih je obkrožilo, da pri pešačenju na poti lahko
klepetajo in se družijo s prijatelji. Tudi to jim očitno pomeni veliko. Šest jih je obkrožilo, da
je najvarnejši način. Tudi s to trditvijo se strinjam, pešačenje je bolj varno od vožnje s
kolesom ali s skirojem, velikokrat tudi bolj varno kot vožnja z osebnim vozilom. Vseeno pa je
potrebno zagotoviti varnost pešcev (pločniki, območja umirjenega prometa, uporaba
kresničke oz. odsevnika v času slabe vidljivosti in ponoči …).
Rezultati obeh šol so podobni. Na prvem mestu je kratka razdalja do šole; učencem veliko
pomeni tudi aktivni prihod v šolo, varnost in samostojnost. Na OŠ Majde Vrhovnik ni nihče
izbral odgovora, da s pešačenjem pripomorejo k varstvu narave.
5. vprašanje je od učencev zahtevalo, da obkrožijo, s kom najpogosteje prihajajo v šolo.
Obkrožiti je bilo potrebno samo en odgovor.
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Graf 13: S kom vsakodnevni pešci najpogosteje prihajajo v šolo na OŠ Miška Kranjca in OŠ
Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Rezultati so podobni pri obeh šolah. Približno 65 % učencev iz obeh šol, ki najpogosteje v
šolo prihaja peš, to pot opravijo sami. Na OŠ Miška Kranjca je nekoliko več (28 %) teh, ki v
šolo pešačijo skupaj z bratom ali sestro. Na OŠ Majde Vrhovnik pa več tistih (17 %), ki v šolo
pešačijo skupaj s prijatelji. 2 % učencev na tej šoli v šolo pospremijo starši. Na OŠ Miška
Kranjca ni nihče obkrožil tega odgovora.
6. vprašanje je učence spraševalo, ali je njihov način prihoda v šolo odvisen od vremena.
Obkrožiti je bilo potrebno samo en odgovor.
Graf 14: Odvisnost učencev – pešcev od vremena pri izbiri potovalnega načina na OŠ Majde
Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

74 % učencev na OŠ Majde Vrhovnik, ki najpogosteje v šolo prihajajo peš, je odgovorilo, da
njihov način prihoda ni odvisen od vremena. Na OŠ Miška Kranjca je teh še več, 89 %. Ti v
šolo pešačijo ne glede na to, ali dežuje ali ne. 26 % učencev je na OŠ Majde Vrhovnik,
odgovorilo, da je njihov način prihoda v šolo odvisen od vremena. Na OŠ Miška Kranjca je
teh manj, zgolj 11 %. Rezultati so pri obeh šolah precej podobni. Na OŠ Miška Kranjca je v
splošnem več tistih, ki ne glede na vreme, v šolo pešačijo.
Pri 7. anketnem vprašanju pa sem od učencev želela izvedeti, na kakšen način bi si želeli
prihajati v šolo. Pri tem vprašanju so lahko obkrožili več odgovorov.
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Graf 15: Na kakšen način si učenci - pešci želijo prihajati v šolo na OŠ Majde Vrhovnik
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Več kot polovica jih je odgovorila, da bi si v šolo še naprej želeli prihajati peš. Precej jih je
obkrožilo tudi odgovor, da v šolo želijo prihajati s kolesom ali s skirojem. Lahko sklepam, da
je večini pešačenje v šolo všeč. Potencial vidim v prihodih v šolo s kolesom ali s skirojem.
Šola ima urejena stojala za kolesa. Za večjo varnost bi bilo potrebno urediti kolesarske steze
okoli šole. 8 % učencev je pri tem vprašanju obkrožilo, da si v šolo želijo prihajati drugače.
Odgovori so bili: v šolo želim prihajati s podmornico, s »private jetom«, z limuzino, letalom,
s helikopterjem … Teh odgovorov ne morem jemati resno, zato so za analizo nepomembni. 5
% učencev je izpostavilo, da bi si želeli v šolo prihajati s šolskim prevozom. Nekaj želja po
tem načinu mobilnosti med učenci ostaja, vendar je teh še vseeno premalo. 5 % učencev pa si
želi, da bi jih starši v šolo vozili z osebnim avtomobilom.
Graf 16: Na kakšen način si učenci - pešci želijo prihajati v šolo na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Zelo podobni rezultati so pri odgovorih učencev iz OŠ Miška Kranjca. 58 % si jih še naprej
želi v šolo prihajati s kolesom. 22 % jih je obkrožilo tudi odgovor b, da si v šolo želijo
prihajati s kolesom ali s skirojem. Verjetno gre za kombinacijo enega in drugega
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mobilnostnega načina, odvisno od letnega časa in vremena. 6 % bi si želeli v šolo prihajati s
šolskim avtobusom. Šola ima zagotovljen šolski prevoz, ki je brezplačen, zato ni nobene ovire
za uporabo. 9 % učencev pa si želi, da bi jih v šolo pripeljali starši z osebnim vozilom. Manj
je bilo nesmiselnih odgovorov pod kategorijo drugo.
II.

S kolesom ali s skirojem

Osemnajst učencev od 4. do 9. razreda OŠ Majde Vrhovnik v šolo najpogosteje prihaja s
kolesom ali s skirojem. Na OŠ Miška Kranjca jih je deset. V zadnjih letih opažam, da je skiro
zelo priljubljeno prevozno sredstvo med otroki. To je tudi razlog, da sem na anketnem
vprašalniku med mobilnostne načine umestila vožnja s skirojem. Zaradi podobnosti vožnje s
kolesom, podobnimi predpisi in opremo, ki jo za vožnjo otroci potrebujejo, sem se odločila,
da vožnjo s skirojem dodam h kategoriji vožnja s kolesom. Skiro kot prevozno sredstvo spada
po Zakonu o varnosti cestnega prometa med posebna prevozna sredstva. Zraven spadajo tudi
kotalke, rolke, rolerji, otroška kolesa in podobno. Skiro je dovoljeno uporabljati na pločniku,
na poteh za pešce in kolesarskih poteh, ne sme pa se z njim voziti po cestišču namenjenem
motornim vozilom. Vožnja s skirojem ne sme presegati največje hitrosti, s katero se gibajo
pešci. Priporočena je uporaba čelade in ščitnikov za zapestja in kolena. (Zakon o varnosti
cestnega prometa, 2008, člen 24).
Na obeh šolah v 4. razredu zaradi starostne omejitve pri samostojni vožnji s kolesom ni
samostojnih kolesarjev. Učenci izpit opravijo 4. razredu (Kolesarski izpit, 2018). Ostale, ki
najpogosteje v šolo pridejo s kolesom ali s skirojem, najdemo v 5., 6. in 7. razredu. Največ jih
je v 6.razredu.
Graf 17: Učenci, ki najpogosteje v šolo prihajajo s kolesom ali s skirojem po razredih na OŠ
Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Potrebno je poudariti, da so učenci obeh šol anketne vprašalnike reševali v mesecu decembru,
v času, ko zaradi mraza manj ljudi kolesari. Prepričana sem, da je število vsakodnevnih
kolesarjev med toplejšimi meseci večje.
OŠ Majde Vrhovnik nima kolesarnice za varno hranjenje koles. Ima pa zunanja stojala za
zaklepanje.
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Slika 12: Stojala za kolesa OŠ Majde Vrhovnik

Avtorica: Eva Ravbar, 14. 12. 2017.

Slika 13: Prostor za zaklepanje koles in skirojev k ograji OŠ Majde Vrhovnik

Avtorica: Eva Ravbar, 14. 12. 2017.

OŠ Miška Kranjca pa ima kolesarnico in prav tako zunanja pokrita in nepokrita stojala za
kolesa in posebna stojala za zaklepanje skirojev. Okoli šole so urejene kolesarske poti, ki se
navežejo na kolesarske steze.
Slika 14: Stojala za skiroje pred OŠ Miška Kranjca

Avtorica: Barbara Lavrič Ravbar, 11. 9. 2017.
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Slika 15: Stojala za kolesa pred OŠ Miška Kranjca

Avtorica: Barbara Lavrič Ravbar, 11. 9. 2017.

Učenci so razloge, zakaj najpogosteje v šolo kolesarijo ali se vozijo s skirojem, obkrožili pri
4. vprašanju ankete. Lahko so obkrožili več odgovorov.
Graf 18: Razlogi učencev za vsakodnevno kolesarjenje v šolo na OŠ Majde Vrhovnik
KER IMAM ZELO KRATKO RAZDALJO DO ŠOLE

9

KER SEM NA TA NAČIN BOLJ AKTIVEN/A

3

KER IMAM ZELO DOLGO RAZDALJO DO ŠOLE

2

KER NA POTI LAHKO KLEPETAM IN SE DRUŽIM S…

2

KER S TEM PRIPOMOREM K VARSTVU NARAVE

1

KER JE TO NAJVARNEJŠI NAČIN

1

ZARADI NEUSTREZNIH POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE

0

KER SEM NA TA NAČIN BOLJ SAMOSTOJEN/A

0

KER NI ORGANIZIRANEGA JAVNEGA ALI ŠOLSKEGA… 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Devet učencev je kot razlog za vsakodnevno pot v šolo s kolesom ali s skirojem obkrožilo, da
imajo zelo kratko razdaljo do šole. To je razumljivo. S kolesom so tako še hitreje v šoli. Trije
so izpostavili, da so na ta način bolj aktivni. Ponovno vidimo, da se učenci zavedajo
vsakodnevne potrebe po aktivnosti in rekreaciji. Dva sta obkrožila, da imata zelo dolgo
razdaljo do šole. Domnevam, da ta razdalja ni večja od 5 kilometrov, morda pa se skupaj s
starši odpravijo tudi iz bolj oddaljenih delov Ljubljane. Prav tako sta obkrožila, da na poti
lahko klepetata in se družita s prijatelji. Pri kolesarjenju ali vožnji s skirojem je potrebno biti
precej previden, vendar učenci vseeno ta način prihoda v šolo jemljejo kot trenutek za
druženje s sošolci. Še več časa pa lahko namenijo druženju na poti domov. En učenec je
obkrožil, da s tem, ko za pot v šolo uporablja kolo ali skiro, pripomore k varstvu narave.
Enemu učencu pa se to zdi najvarnejši način mobilnosti. Kolo je prvo prevozno sredstvo, ki
ga otroci lahko vozijo sami. Seveda morajo prej opraviti kolesarski izpit. Za vožnjo s
skirojem, izpit ni potreben.
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Graf 19: Razlogi učencev za vsakodnevno kolesarjenje v šolo na OŠ Miška Kranjca
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Sedem učencev je obkrožilo, da je razlog v vsakodnevni aktivnosti. Kot sem ugotovila že pri
analizi rezultatov za pešce, učencem to veliko pomeni. Prav tako dejstvo, da so s kolesom ali s
skirojem bolj samostojni. Ta odgovor je obkrožilo pet učencev. Na OŠ Majde Vrhovnik pa
noben. Štirje so obkrožili, da s tem pripomorejo k varstvu narave, da se na poti lahko družijo s
prijatelji in ker imajo zelo kratko razdaljo do šole. En učenec pa se najpogosteje v šolo
odpravi s kolesom ali s skirojem, ker ima zelo dolgo razdaljo do šole. Zdi se mi zelo
pomembno, da noben učenec iz obeh šol ni izpostavil neustreznosti površin za kolesarje.
Torej so učenci s kolesarsko infrastrukturo zadovoljni. Rezultati obeh šol se nekoliko
razlikujejo. V obeh primerih jim je skupen aktiven prihod v šolo. Na OŠ Miška Kranjca jih je
več izpostavilo varstvo narave in samostojnost na poti v šolo. Na OŠ Majde Vrhovnik pa
kratka razdaljo od doma do šole.
Pri 5. vprašanju so obkrožili, s kom najpogosteje kolesarijo ali se peljejo s skirojem na poti v
šolo. Obkrožili so lahko samo en odgovor.
Graf 20: S kom vsakodnevni kolesarji najpogosteje prihajajo v šolo na OŠ Miška Kranjca in
OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

72 % učencev na OŠ Majde Vrhovnik je obkrožilo, da v šolo najpogosteje prihajajo sami s
kolesom. Na OŠ Miška Kranjca je teh 50 %. Rezultati tistih, ki v šolo kolesarijo skupaj s
prijatelji, je pri obeh šolah podoben. Na OŠ Miška Kranjca je 30 % tistih, ki v šolo kolesarijo
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skupaj z bratom ali sestro, teh je na OŠ Majde Vrhovnik 11 %. Samo na OŠ Miška Kranjca je
10 % učencev obkrožilo, da jih na pot v šolo pospremijo starši. Na OŠ Majde Vrhovnik so
leta 2016 izvajali projekt Bicivlak v sklopu projekta Aktivno v šolo. To bi, glede na rezultate
ankete, lahko izvajali tudi na OŠ Miška Kranjca. Projekt je bil izveden na sosednji šoli OŠ
Koseze, ki se prav tako nahaja v stanovanjski soseski, zato mislim, da bi se dalo ta projekt
izvesti tudi na OŠ Miška Kranjca (Aktivno v šolo, 2018). Veliko je učencev, ki v šolo
pešačijo ali se peljejo s kolesom in še več si jih tega želi. Iz anket vidim, da en učenec prihaja
v šolo s kolesom skupaj s starši, torej je nek potencial tudi pri motivaciji staršev.
Kolesarji so nekoliko bolj podvrženi vremenskemu vplivu za izbiro prevoznega sredstva.
Graf 21: Odvisnost učencev – kolesarjev od vremena pri izbiri potovalnega načina na OŠ
Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Na obeh šolah je več kot polovica učencev obkrožila, da je njihov način prihoda v šolo
odvisen od vremena. Kar je povsem razumljivo. Mokro cestišče je lahko zelo nevarno
predvsem za tiste, ki se vozijo s skirojem. Okrog 30 % pa se jih s kolesom ali s skirojem
odpravi ne glede na vreme.
Pri 7. vprašanju so obkrožili, s katerimi načini si želijo prihajati v šolo. Lahko so obkrožili več
odgovorov.
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Graf 22: Na kakšen način si učenci - kolesarji želijo prihajati v šolo na OŠ Majde Vrhovnik

peš
9%
0%

4%

14%

s kolesom ali s skirojem
s šolskim prevozom
(avtobus)
z javnim prevozom
s starši z osebnim
vozilom
drugo

73%

Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

73 % učencev, bi si še naprej želelo v šolo hoditi s kolesom ali s skirojem. Kar je zelo
vzpodbudno. 14 % bi se jih želelo v šolo prihajati tudi peš in 9 % si jih želi, da bi jih v šolo
raje peljali starši z osebnim vozilom. En učenec je navedel druga prevozna sredstva, in sicer
helikopter. Ponovno tega odgovora ne morem jemati resno, zato za analizo ni pomemben.
Graf 23: Na kakšen način si učenci - kolesarji želijo prihajati v šolo na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Podobni rezultati so pri odgovorih učencev iz OŠ Miška Kranjca. 67 % jih je obkrožilo, da si
v šolo še naprej želijo prihajati s kolesom ali s skirojem. 16 % si jih želi v šolo tudi pešačiti in
enak odstotek želi za pot v šolo uporabiti šolski prevoz. Zadovoljna sem, da nihče ni obkrožil,
da si v šolo želi prihajati s starši z osebnim vozilom. Tudi pod kategorijo drugo ni bilo
neprimernih odgovorov.
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III.

Z javnim prevozom

Sedem učencev od 4. do 9. razreda OŠ Majde Vrhovnik najpogosteje v šolo prihaja z javnim
prevozom. V radiju 500 metrov okoli OŠ je šest avtobusnih postajališč LPP-ja (Shema linij
LPP, 2018). Kljub temu pa javni prevoz za prihod v šolo uporablja relativno malo učencev.
Razlog je zagotovo v velikem številu šolskih okolišev v Ljubljani, teh je namreč
sedeminštirideset, kamor morajo starši vpisati svoje otroke. Starši sicer lahko svojega otroka
vpišejo tudi v šolo v drugem šolskem okolišu, torej zunaj šolskega okoliša, v katerem
prebivajo, vendar mora ta šola s tem soglašati (Osnovne šole v Ljubljani, 2018). Upoštevati
moramo tudi 56. člen Zakona o osnovni šoli, kjer je zapisano, da imajo vsi učenci, ki
prebivajo več kot štiri kilometre od osnovne šole, pravico do brezplačnega prevoza. O načinu
prevoza se šola dogovori s starši ali lokalno skupnostjo, po navadi gre za povrnitve stroškov
prevoza (Zakon o osnovni šoli, 2006, člen 56). Pogosto pa starši svoje otroke raje vozijo v
šolo z osebnim vozilom, kot da bi le-ti uporabljali javni prevoz. Kar bomo videli tudi pri
naslednjem poglavju (v šolo najpogosteje prihajam s starši z osebnim vozilom). Na spodnjem
grafu vidimo, iz katerih razredov prihajajo učenci, ki najpogosteje za pot v šolo uporabljajo
javni prevoz.
Graf 24: Učenci, ki najpogosteje v šolo prihajajo z javnim prevozom, po razredih, na OŠ
Majde Vrhovnik

2

1

2

1

1

0
4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED

N=7

Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Dva učenca od 4. do 9. razreda OŠ Miška Kranjca vsakodnevno za pot v šolo uporabljata
javni prevoz. Šola ima organiziran šolski prevoz z avtobusom, kar je verjetno razlog za zelo
majhno število tistih, ki uporabljajo javni prevoz.
Učenca prihajata iz 8. in 9. razreda. Navedla sta, da uporabljata javni prevoz, ker imata zelo
dolgo razdaljo od doma do šole, en pa je tudi obkrožil, da je na ta način bolj aktiven
(vprašanje 4). Proga šolskega avtobusa je vezana predvsem na Podutik in okolico šole, zato je
razumljivo, da uporabljata javni prevoz, če živita drugje. Oba se v šolo odpravita sama (5.
vprašanje). En je obkrožil, da njegov način prihoda v šolo ni odvisen od vremena, drugi pa, da
je (6. vprašanje). Obkrožila sta, da si v šolo želita prihajati peš, z javnim prevozom in s starši
z osebnim vozilom (7. vprašanje). Sklepam lahko, da jim vožnja z javnim prevozom
odgovarja, bi si pa vseeno želela v šolo tudi ali pešačiti, ali biti peljana z osebnim vozilom.
Razlogi za vsakodnevno uporabo javnega prevoza na poti v šolo OŠ Majde Vrhovnik so
prikazani na spodnjem grafu (4. anketno vprašanje). Obkrožiti je bilo mogoče več odgovorov.
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Graf 25: Razlogi učencev za vsakodnevni prihod v šolo z javnim prevozom na OŠ Majde
Vrhovnik
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Trije učenci so obkrožili, da je razlog za uporabo javnega prevoza v šolo, ker so na ta način
bolj samostojni. To je zagotovo res. Verjetno se tudi njim zdi boljše, da jim starši že toliko
zaupajo in gredo lahko sami (ali s prijatelji, bratom/sestro) v šolo z javnim prevozom, kot da
bi jih do šolskih vrat pripeljali starši. Dva sta obkrožila, da imata zelo dolgo razdaljo do šole.
Tudi pri tem rezultatu se mi zdi odlično, da učenca za pot v šolo uporabljata javni prevoz.
Šola zaradi mestnega okolja nima organiziranega šolskega prevoza.
Pri 5. anketnem vprašanju so morali učenci obkrožiti, s kom najpogosteje prihajajo v šolo.
Graf 26: S kom si učenci na OŠ Majde Vrhovnik delijo pot v šolo z javnim prevozom
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

43 % jih pot v šolo z javnim prevozom opravi skupaj z bratom ali sestro. 29 % se jih na to pot
odpravi samih in po 14 % pa s starši in s prijatelji. Ti rezultati sovpadajo s trditvami iz
prejšnjega vprašanja. Samo en je pri prejšnjem vprašanju izpostavil, da je z vsakodnevno
uporabo javnega prevoza bolj samostojen. Skupaj s prijatelji, bratom ali sestro in s straši se
lahko učenci na javnem prevozu družijo in klepetajo.
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Pri 6. anketnem vprašanju so vsi učenci, ki najpogosteje v šolo prihajajo z javnim prevozom,
obkrožili, da vreme ne vpliva na njihov način prihoda. Tak rezultat sem pričakovala.
Odgovori na 7. anketno vprašanje, na kakšen način si želijo prihajati v šolo, pa so bili zelo
raznoliki. Učenci so lahko obkrožili več odgovorov.
Graf 27: Na kakšen način si učenci – uporabniki javnega prevoza želijo prihajati v šolo na OŠ
Majde Vrhovnik
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37 % bi jih to pot raje opravljalo s kolesom ali s skirojem. 25 % si jih še naprej želi v šolo
prihajati z javnim prevozom in enak odstotek s starši z osebnim vozilom. En učenec je
obkrožil drugo in zapisal, da si želi v šolo prihajati s helikopterjem.
IV.

S šolskim prevozom (šolski avtobus)

Devetnajst učencev od 4. do 9. razreda OŠ Miška Kranjca najpogosteje v šolo prihaja s
šolskim avtobusom. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je izdala
smernice za varno pot v šolo, kjer je zapisano, da mora biti v načrtu šolskih poti jasno opisana
pot do postajališč organiziranega šolskega prevoza. Na zemljevidu morajo biti označene
proge. Šolarji naj pričakajo šolski avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. Šele,
ko vozilo varno ustavi, vstopijo. Na šolskem avtobusu ali kombiju morajo upoštevati pravila.
Pripeti morajo biti z varnostnimi pasovi in obrnjeni v smeri vožnje (Strah, 2016, str. 26).
Na spodnjem zemljevidu je narisana pot šolskega avtobusa.
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Slika 16: Pot šolskega avtobusa na OŠ Miška Kranjca

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Šolski avtobus OŠ Miška Kranjca, 2013.

Šolski avtobus je brezplačen. Po podatkih prof. Romane Gogala naj bi šolski avtobus
uporabljalo približno 200 učencev (Romana Gogala, osebni vir 7. 3. 2018). Del njegove poti
sovpada s potjo mestnega avtobusa številka 5. Šolski avtobus namreč ustavi na postajališčih
Omersova, Murkova in Podutik, kjer prav tako ustavi avtobus mestnega potniškega prometa
številka 5 (Štepanjsko naselje – Podutik). Del proge šolskega avtobusa gre po enaki trasi kot
mestni avtobus številka 23 (Podutik – Kamna Gorica), ta sicer vozi samo na klic oziroma po
potrebi. Pot šolskega avtobusa gre tudi delno po trasi mestnega avtobusa številka 22 (Fužine Kamna Gorica) (Shema linij LPP, 2018). Trasa šolskega avtobusa je speljana po skoraj
celotnem delu šolskega okoliša. Šolski avtobus pelje jugozahodno od šole, najprej po trasi
mestnega avtobusa številka 22, po Ulici bratov Babnik, kjer se na koncu priključi trasi
mestnega avtobusa številka 5 in pelje do končne postaje Podutik. Tam zavije severno mimo
Kucje doline do Glinc, kjer spet naredi ovinek in pelje proti vzhodu mimo Dolnic, prečka
obvoznico in pripelje do šole iz severovzhodne smeri. Pred avtobusno postajo Omersova,
naredi trasa ovinek iz sicer krožne poti in zavije severno do naselja Krivec. Šolski avtobus
zjutraj pelje od postaje Obračališče 5 Podutik, do OŠ in od tam preko Dolnic do Glinc in po
isti poti nazaj. Popoldan pa naredi krog in pelje od šole preko Dolnic, Glinc do Podutika in
konča pot v Krivcu (Portal vzgoje in /…/, 2013).
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Preglednica 1: Vozni red šolskega avtobusa

Vir: Osnovna šola Miška Kranjca. Šolski avtobus, 2018.

Pouk se na OŠ Miška Kranjca začne ob 8:20. Učenci zaključijo pouk najkasneje po 8. šolski
uri ob 15:20. Šolski avtobus jih zjutraj pred šolo pripelje najkasneje ob 8:00 ali ob 7:45.
Popoldanska odhoda izpred šole pa sta ob 14:30 in ob 15:30.
Po razredih so učenci, ki za pot v šolo najpogosteje uporabljajo šolski avtobus, razporejeni
takole (2. vprašanje):
Graf 28: Učenci, ki najpogosteje v šolo prihajajo s šolskim avtobusom, po razredih, na OŠ
Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017
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Največ jih s to obliko mobilnosti v šolo prihaja iz 8. razreda, sedem. Pet jih s šolskim
avtobusom prihaja iz 5. razreda. Nihče pa ne uporablja šolskega avtobusa v 9. razredu. Ne
morem govoriti, da uporaba šolskega avtobusa za pot v šolo upada glede na višji razred, ki ga
učenci obiskujejo. Verjetno je uporaba najbolj odvisna od lokacije bivanja učencev.
Pri 4. anketnem vprašanju sem dobila naslednje rezultate:
Graf 29: Razlogi učencev za vsakodnevni prihod v šolo s šolskim avtobusom na OŠ Miška
Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Enajst učencev je obkrožilo odgovor, ker na poti lahko klepetajo in se družijo s prijatelji. Z
uporabo avtobusa jim ni potrebno misliti na nič drugega in se lahko družijo s prijatelji. Še
vedno morajo biti pozorni na promet in okolico, ko hodijo do postajališča in od postajališča
do šole. Prav tako so štirje obkrožili, da je to najvarnejši način prihoda v šolo. Osem učencev
najpogosteje uporablja šolski avtobus, ker imajo zelo dolgo razdaljo do šole. To je odgovor, ki
sem ga najbolj pričakovala. Štirje so izpostavili, da so na takšen način najbolj samostojni.
Sploh, če gre v tem primeru za učence, ki imajo zelo dolgo razdaljo do šole in bi jo težko
prehodili ali se peljali s kolesom. To je veliko boljši način prihoda v šolo, kot bi bil, če bi jih
pripeljali starši z osebnim vozilom. Tako je to njihov edini način, da gredo v šolo samostojno.
Dva učenca sta obkrožila, da z uporabo šolskega avtobusa pripomoreta k varstvu narave in
dva, da ta način mobilnosti uporabljata, zaradi neurejenih površin za pešce in kolesarje. En
učenec je obkrožil, da je z uporabo šolskega avtobusa bolj aktiven.
Pri 5. vprašanju sem jih spraševala, s kom najpogosteje prihajajo v šolo. Glede na to, da jih je
pri prejšnjem vprašanju največ obkrožilo, da v šolo prihajajo s šolskim avtobusom, ker na ta
način lahko klepetajo s prijatelji, je razumljivo, da jih dvanajst v šolo prihaja skupaj s
prijatelji. Štirje so obkrožili, da v šolo prihajajo z bratom ali sestro, torej se lahko prav tako
družijo na avtobusu. Trije pa so obkrožili, da gredo na šolski avtobus sami.
V šolskem avtobusu so učenci na pokritem, toplem in varnem, zato sem predvidevala, da za
večino ta način prihoda v šolo ni odvisen od vremena (6. vprašanje).
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Graf 30: Odvisnost učencev – uporabnikov šolskega avtobusa od vremena pri izbiri
potovalnega načina na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Res je 74 % učencev temu pritrdilo. 26 % pa jih je obkrožilo, da je njihov način prihoda
odvisen od vremena. Morda ob lepem vremenu v šolo kolesarijo ali pešačijo.
Na kakšen način si želijo prihajati v šolo, so učenci obkrožili pri 7. vprašanju. Enajst jih je
obkrožilo, da si želijo v šolo prihajati s kolesom ali s skirojem. Trije so obkrožili, da si želijo
prihajati peš. Samo en je obkrožil, da si želi še naprej prihajati v šolo s šolskim avtobusom.
Očitno to ni najbolj priljubljena oblika prihoda v šolo. Morda lahko vzroke iščem tudi v
priljubljenosti in popularnosti prihoda v šolo s kolesom ali s skirojem med vrstniki. Ti se po
šoli skupaj odpravijo domov in med potjo izvajajo trike s skirojem ali s kolesom. Šolski
avtobus pa ima točen urnik odhodov iz šole, zato se učenci težko s prijatelji zadržijo dlje.
Trije učenci so napisali druge načine mobilnosti, vendar je šlo ponovno za odgovore: z ladjo,
s helikopterjem, ki jih za analizo ne morem jemati resno.
V.

S starši z osebnim vozilom

Osemindvajset učencev od 4. do 9. razreda OŠ Majde Vrhovnik v šolo najpogosteje prihaja s
starši z osebnim vozilom. Glede na to, da se šola nahaja v samem centru Ljubljane, kjer ni
večjih stanovanjskih naselij, je ta številka majhna. Na OŠ Miška Kranjca je ta številka
dvainštirideset učencev. Največ jih prihaja iz 4. razreda in najmanj iz 6. razreda. Na OŠ
Majde Vrhovnik ni izrazitega viška, v katerem razredu je največ tistih, ki jih v šolo pripeljejo
starši. Je pa samo en tak v 9. razredu. Starejši, ko so učenci, bolj naj bi bili samostojni, kar
tukaj drži. Poleg tega moramo ločiti, če starši otroke pripeljejo v šolo na poti v svojo službo in
tiste prihode z osebnim vozilom, ko starši otroke samo pripeljejo v šolo in se sami ne
odpravijo naprej po opravkih. Če gre za prvi način mobilnosti, gre za sopotništvo, ki je ena od
oblik trajnostne mobilnosti. Vendar je za učence vseeno priporočljivo, da se čim več gibljejo
in se z aktivnim prihodom v šolo razmigajo, zbudijo, poklepetajo s sošolci in se na ta način
pripravijo na pouk.
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Graf 31: Učenci, ki najpogosteje v šolo prihajajo s starši z osebnim vozilom po razredih, na
OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pri 4. anketnem vprašanju so učenci obkrožili razloge, za tak način prihoda v šolo. Lahko so
jih obkrožili več.
Graf 32: Razlogi učencev za vsakodnevni prihod v šolo s starši z osebnim vozilom na OŠ
Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Petnajst jih je obkrožilo, da v šolo prihajajo s starši z osebnim vozilom, ker imajo zelo dolgo
razdaljo do šole. Gre verjetno za učence, ki živijo v drugem šolskem okolišu. Tukaj se pojavi
vprašanje o smiselnosti vpisa učencev v drug šolski okoliš, če to potem pomeni, da jih morajo
starši v šolo peljati z osebnim vozilom. Meni se to ne zdi smiselno. Šest jih je obkrožilo, da je
to najvarnejši način. V analizi drugih mobilnostih načinov sem videla, da se učencem zdijo
varni tudi prihodi v šolo peš, s kolesom ali s skirojem. Pet jih je obkrožilo, da šola nima
organiziranega šolskega prevoza. Dva pa sta obkrožila, da imata zelo kratko razdaljo do šole.
Morda ju starši pripeljejo v šolo na poti v svojo službo ali po opravkih.
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Graf 33: Razlogi učencev za vsakodnevni prihod v šolo s starši z osebnim vozilom na OŠ
Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Štiriindvajset jih v OŠ Miška Kranjca prihaja s starši z osebnim vozilom, ker imajo zelo dolgo
razdaljo od doma do šole. V prejšnjem poglavju sem opisala pot šolskega avtobusa, ki naredi
velik krog po šolskem okolišu. Mislim, da bi lahko kar nekaj učencev namesto z osebnim
vozilom v šolo prihajali s šolskim avtobusom. Njegova pot je začrtana tako, da pelje mimo
vseh naselij znotraj šolskega okoliša. Osemnajst jih je obkrožilo, da se v šolo peljejo z
osebnim vozilom, ker je to najvarnejši način. Varnost v avtomobilu je še vedno manjša, kot
varnost v šolskem avtobusu. Na to vprašanje se navezuje tudi trditev, da so v okolici šole
neustrezne površine za pešce in kolesarje. Trditev je obkrožilo sedem učencev. To težavo bi
prav tako lahko premagali z uporabo šolskega avtobusa. Zelo me preseneča odgovor, ki ga je
obkrožilo pet učencev, da za pot v šolo uporabljajo prevoz s starši z osebnim vozilom, ker ni
organiziranega javnega ali šolskega prevoza. Šola ima organiziran šolski prevoz. Prav tako v
okolici šole peljeta dva oziroma trije mestni avtobusi. Ostaja pa možnost, da ti učenci bivajo
izven šolskega okoliša OŠ Miška Kranjca. Dva učenca sta izpostavila, da imata zelo kratko
razdaljo do šole. Morda jih starši v šolo pripeljejo na poti v svojo službo ali po opravkih.
6. anketno vprašanje je učence spraševalo, s kom najpogosteje prihajajo v šolo. Pri tem, da
sem jim že v osnovi pri izbiri njihove najpogostejše mobilnostne oblike (3. anketno vprašanje)
dala trditev, da jih v šolo vozijo starši z osebnim vozilom. Pri 6. vprašanju pa me je zanimalo,
ali je v osebnem vozilu še kdo poleg starša. Na OŠ Majde Vrhovnik jih je šestindvajset
obkrožilo, da jih v šolo peljejo samo starši. Torej so v avtu sami. Dva pa sta obkrožila, da sta
v osebnem vozilu skupaj z bratom ali sestro. Na OŠ Miška Kranjca pa so samo štirje
obkrožili, da so v vozilu skupaj z bratom ali sestro. En pa je obkrožil, da ga v šolo pripeljejo
stari starši z osebnim vozilom. Rečem lahko, da pri obeh šolah ne obstaja neka mreža, kjer bi
en starš v šolo pripeljal otroke iz istega konca. Tako moram trditev iz analize prejšnjega
vprašanja, da obstaja možnost, da en starš v šolo pripelje več učencev, opustiti.
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Graf 34: Odvisnost učencev, ki v šolo najpogosteje prihajajo s starši z osebnim vozilom, od
vremena pri izbiri potovalnega načina na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pri obeh šolah gre pri 6. anketnem vprašanju za podoben rezultat. Več kot 70 % učencev je
obkrožilo, da njihov način prihoda ni odvisen od vremena. Več kot 20 % učencev, pa jih je
obkrožilo, da je njihov način prihoda v šolo odvisen od vremena. Morda gredo ti učenci, v
času lepega vremena in višjih temperatur v šolo s katero od drugih, trajnostnih oblik
mobilnosti. Torej ti drugi načini prihoda obstajajo.
Prav tako so učenci pri 7. vprašanju izrazili željo, da bi v šolo prihajali drugače, kot z osebnim
vozilom. Lahko so obkrožili več odgovorov.
Graf 35: Na kakšen način si učenci, ki v šolo najpogosteje prihajajo s starši z osebnim
vozilom, želijo v bodoče prihajati v šolo na OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

43 % učencev OŠ Majde Vrhovnik, si želi v šolo prihajati s kolesom ali s skirojem. Da bi ti
učenci lahko uresničili svoje želje, bi bilo potrebno urediti kolesarske steze okoli šole. Veseli
me, da je kar nekaj tistih, ki bi želeli zamenjati svoj način prihoda v šolo. 15 % si jih želi v
šolo prihajati peš in 9 % s šolskih prevozom, če bi le-ta obstajal.
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Graf 36: Na kakšen način si učenci, ki v šolo najpogosteje prihajajo s starši z osebnim
vozilom, želijo v bodoče prihajati v šolo na OŠ Miška Kranjca
peš
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Teh, ki si v šolo želijo prihajati peš, je še več na OŠ Miška Kranjca (21 %). Enak odstotek je
na obeh šolah, teh, ki si še naprej želijo prihajati s starši z osebnim vozilom. 25 % si jih želi v
šolo prihajati s kolesom ali s skirojem, teh je na OŠ Majde Vrhovnik več. 10 % učencev je
napisalo druge oblike prihoda v šolo. Ponovno so to odgovori: s helikopterjem, z limuzino, z
avionom … Teh odgovorov nisem analizirala.
6. 4 Analiza vprašalnika za zaposlene
Zaposlenim na obeh šolah sem razdelila petdeset anketnih vprašalnikov. Ti so bili namenjeni
vsem zaposlenim na šoli, ne samo učiteljem, ampak tudi administrativno-tehničnim delavcem.
Po dveh tednih sem rešene anketne vprašalnike prišla iskat. Nazaj sem na OŠ Majde Vrhovnik
dobila šestinštirideset, na OŠ Miška Kranjca pa enainštirideset anketnih vprašalnikov za
zaposlene. Pri analizi rezultatov sem pri obeh šolah morala izločiti tri, ki so bili neveljavni.
Razmerje med moškimi in ženskami je bilo na obeh šolah zelo podobno.
Graf 37: Spolna sestava anketiranih zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca
100%
80%
60%
40%
20%
0%
moški
OŠ Majde Vrhovnik

ženske
OŠ Miška Kranjca

N = 46

N = 41

Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017
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Analize ankete sem se lotila po potovalnih načinih. Ankete sem razdelila po najpogostejšem
načinu prihoda v službo. Začela sem s 3. vprašanjem; najpogostejši način prihoda v službo.
Pri tem vprašanju sem želela, da zaposleni obkrožijo samo en odgovor. V treh primerih, sem
dobila obkroženih več odgovorov, zato sem te anketne vprašalnike izločila.
Graf 38: Potovalni načini zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ zaposlenih, kar 43 % vprašanih, prihaja v službo z javnim prevozom. Gre za
pričakovan rezultat, kajti šola ima za zaposlene zgolj pet parkirnih mest. Poleg tega OŠ Majde
Vrhovnik stoji v neposrednem centru Ljubljane in ima v radiju 500 metrov šest avtobusnih
postajališč (Drama, Aškerčeva, Pošta, Šubičeva, Cankarjev dom, Pod Rožnikom) (Shema linij
LPP, 2018).
21 % zaposlenih na delo prihaja samih z osebnim vozilom. Ta podatek me nekoliko
preseneča. Razloge za ta način prihoda bom razložila kasneje.
15 % zaposlenih prihaja v službo s kolesom. Šola ima urejena stojala za kolesa, vendar nima
kolesarnice. Na spodnjem zemljevidu kolesarskih poti vidimo, da le-te OŠ Majde Vrhovnik
obidejo in se ji ne približajo (Portal vzgoje in /…/, 2013).
11 % zaposlenih se na delo vozi z več sopotniki v osebnem vozilu. 8 % zaposleni na delo
prihajajo peš. Ena zaposlena pa se na delo vozi z vlakom, kar lahko štejemo v sklop prevoza
na delo z javnim prevozom.
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Slika 17: Kolesarske poti OŠ Majde Vrhovnik

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Kolesarji OŠ Majde Vrhovnik, 2013.

Potovalni načini zaposlenih na OŠ Miška Kranjca se precej razlikujejo od zaposlenih na OŠ
Majde Vrhovnik.
Graf 39: Potovalni načini zaposlenih na OŠ Miška Kranjca
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ zaposlenih, kar 82 %, jih vsakodnevno na delo prihaja samih z osebnim vozilom. Ta
rezultat me je zelo presenetil. Šola stoji zraven blokovskega naselja, od njega jo loči veliko
parkirišče (v lasti MOL-a), na katerem zaposleni lahko parkirajo. Za zaposlene na šoli je
rezerviranih in označenih 35 parkirnih mest (Romana Gogala, osebni vir 14. 2. 2018). Je pa
mogoče parkiranje osebnega vozila tudi okoli blokovskega naselja. Tako je prostora za
parkiranje osebnega vozila veliko, kar zagotovo vpliva na izbiro potovalnega načina.
Na drugem mestu je prihod na delo s kolesom. Vendar se tega načina mobilnosti poslužujejo
zgolj 8 % zaposleni. Na spodnjem zemljevidu kolesarskih poti OŠ Miška Kranjca, vidimo, da
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šola ima kolesarnico, urejena so tudi zunanja pokrita stojala za učence in zaposlene. Okoli
šole so urejene kolesarske poti, ki se navežejo na kolesarske steze.
Slika 18: Kolesarske poti v okolici OŠ Miška Kranjca

Vir: Portal vzgoje in izobraževanja. Kolesarji OŠ Miška Kranjca, 2013.

5 % zaposlenih se v službo vozi z javnim potniškim prometom. Enak odstotek tudi z več
sopotniki v osebnem vozilu. Noben od zaposlenih ni obkrožil, da najpogosteje v službo
pešači. Tudi drugih prevoznih sredstev zaposleni niso navedli.
Ko sem razčlenila ankete na najpogostejše načine prihoda v službo, sem se vrnila k drugemu
anketnemu vprašanju. Pri njem sem želela, da zaposleni zapišejo približno razdaljo od doma
do službe. Pri analizi sem povezalo razdaljo od doma do službe z načinom prihoda.
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Graf 40: Razdalja od doma do službe in potovalni način zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Razdalje sem razdelila v pet kategorij. Kategorija do 2 kilometra v literaturi ustreza optimalni
razdalji za pešačenje do službe ali po opravkih. Kategorija 2 do 5 kilometrov ustreza
optimalni razdalji za kolesarjenje. Ostale tri kategorije pa ustrezajo razdalji za uporabo
javnega prevoza ali osebnega avtomobila (Premikaj se trajno, 2018).
V prvi kategoriji (do 2 km) največ vprašanih na delo prihaja peš (trije zaposleni). Torej
ustreza teoriji, o optimalni razdalji pešačenja po opravkih. Dva vprašana na razdalji od doma
do službe prihajata s kolesom in en vprašan z javnim prevozom.
V drugi kategoriji (2 do 5 km), štirje zaposleni na delo prihajajo s kolesom. Kar ponovno
potrjuje teorijo, da je kolesarjenje po opravkih ali na delo optimalno do razdalje 5 kilometrov
(Premikaj se trajno, 2018). V tej kategoriji tako najdemo največ kolesarjev. Vendar pa kar 10
vprašanih na razdalji od 2 do 5 kilometrov v službo prihaja z javnimi prevozom. En vprašan
pa z več sopotniki v osebnem vozilu.
V kategorijo od 5 do 10 kilometrov trije vprašani na delo prihajajo z javnim prevozom, Dva z
osebnim vozilom in en z več sopotniki v osebnem vozilu. Tukaj že vidimo porast prevoza z
osebnim vozilom.
V kategoriji od 10 do 20 kilometrov štirje vprašanih na delo prihajajo z javnim prevozom, en
z osebnim avtomobilom in dva z več sopotniki v osebnem vozilu.
Zadnja kategorija, razdalje od doma do službe je več kot 20 kilometrov, pa kaže na največji
delež prihoda v službo z osebnim vozilom (štirje vprašani), en vprašan na delo prihaja z
javnim prevozom in en z več sopotniki v osebnem vozilu.
Statistično sem analizirala podatke o oddaljenosti zaposlenih od doma do šole. Modus je 4,
kar pomeni, da je največ zaposlenih od doma do šole oddaljenih 4 kilometre. Povprečno pa so
zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik od doma do šole oddaljeni 11 kilometrov. 65 kilometrov je
največja razdalja, ki jo dnevno zaposlen opravi za pot v službo. Najmanjša razdalja pa je 500
metrov od doma do šole.
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Graf 41: Razdalja od doma do službe in potovalni način zaposlenih na OŠ Miška Kranjca
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V vseh kategorijah na OŠ Miška Kranjca prevladuje prevoz z osebnim vozilom.
V prvi kategoriji, razdalje od doma do šole do 2 kilometrov, trije zaposleni to razdaljo
vsakodnevno opravijo sami v osebnem vozilu. En zaposlen pa to pot dnevno prekolesari. Gre
za res kratko razdaljo, ki nima objektivno utemeljenega razloga za uporabo osebnega vozila.
V drugi kategoriji razdalje, od 2 do 5 kilometrov, pet zaposlenih to pot vsakodnevno opravi v
osebnem vozilu. Gre za razdaljo optimalno za kolesarjenje, kar izkoristi zgolj en zaposlen. En
pa to pot opravi z javnim prevozom.
V tretji kategoriji, od 5 do 10 kilometrov, prihaja devet zaposlenih najpogosteje v službo z
osebnim avtomobilom.
Zanimivo je, da v naslednji kategoriji razdalje od 10 do 20 kilometrov, en zaposlen na delo
prihaja z javnim prevozom, dva pa za prevoz uporabljata sopotništvo. Še vedno pa šest
zaposlenih to pot opravijo sami v osebnem vozilu.
V zadnji kategoriji, kjer je razdalja od doma do službe več kot 20 kilometrov, se osem
zaposlenih dnevno vozi samih v osebnem vozilu.
Povprečno živijo zaposleni na šoli oddaljeni 20 kilometrov od šole.130 kilometrov je največja
razdalja, ki jo dnevno zaposlen opravi za pot v službo. Najmanjša razdalja pa je kilometer in
pol od doma do šole. Če primerjamo te rezultate oddaljenosti zaposlenih od službe, z rezultati
zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik, vidimo, da so tukaj razdalje, ki jo vsakodnevno zaposleni
opravijo, večje. Preseneča sploh najdaljša razdalja, ki je 130 kilometrov, druga najdaljša pa je
100 kilometrov. Tudi povprečna razdalja zaposlenih od šole je večja, kot pri OŠ Majde
Vrhovnik. Torej lahko zaključim, da se zaposleni na OŠ Miška Kranjca vsakodnevno na delo
vozijo iz bolj oddaljenih delov kot zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik.
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Naslednja vprašanja pa sem analizirala glede na najpogostejši način prihoda v službo. Tako
sem dobila pet kategorij:
I.

Javni prevoz

II.

Kolo

III.

Peš

IV.

Z več sopotniki v osebnem vozilu

V.

Sam v osebnem vozilu

I.

Javni prevoz

Na delo na OŠ Majde Vrhovnik z javnim prevozom prihaja dvajset zaposlenih.
Graf 42: Razlogi zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik za vsakodnevno uporabo javnega
prevoza na delo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

4. vprašanje anketnega vprašalnika se je nanašalo na razlog izbire prevoznega sredstva v
službo. Pri tem vprašanju so zaposleni lahko obkrožili več odgovorov. Tisti vprašani, ki so pri
3. vprašanju obkrožili, da najpogosteje v službo prihajajo z javnim prevozom, so največ
razlogov za izbor tega načina navedli dobre linijske povezave javnega prometa in bližino
avtobusne postaje. Ta odgovor je med zaposlenimi na OŠ Majde Vrhovnik obkrožilo 42 %
vprašanih.
Na drugem mestu razlogov je bilo pomanjkanje parkirnih mest za zaposlene. To vprašanje je
obkrožilo 21 % vprašanih. Kot sem že omenila, ima šola pet parkirnih mest za zaposlene. Ta
so med v času pouka zasedena. Učiteljica Vanja Potočar mi je povedal, da imajo zaposleni
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med seboj dogovor, kdo bo tam parkiral (Vanja Potočar, osebni vir 22. 2. 2017). 19 %
vprašanih se na delo vozi z javnim prevozom, ker tako skrbijo za okolje. 5 % vprašanih je
izbrala to obliko mobilnosti, ker imajo zelo dolgo razdaljo do šole oz. ker so na ta način bolj
aktivni. V zadnjem primeru mislim, da gre za kombinacijo hoje do avtobusnih postajališč in
javnega prevoza. 8 % zaposlenih je izbralo javni prevoz, ker imajo zelo kratko razdaljo do
šole.
Na delo na OŠ Miška Kranjca z javnim prevozom prihajata dva zaposlena. Oba sta kot razlog
izbire prevoznega sredstva navedla dobre linijske povezave javnega prometa in bližine
avtobusne postaje. Pred osnovno šolo stoji avtobusno postajališče Spar, kjer vozi ena proga
LPP-ja, številka 22. Avtobus na to postajo med 5. in 8. uro zjutraj pripelje vsakih deset do
petnajst minut. Enako med 13. in 16. uro popoldne. V ostalih terminih pelje na dvajset minut.
Proga ne obratuje med vikendom in prazniki (Vozni red /…/, 2016). Povezuje Kamno Gorico
(zadnja postaja avtobusa 22, je od OŠ Miška Kranjca oddaljena dve postaji) na zahodu
Ljubljane s Fužinami na vzhodu Ljubljane. Slabost te proge je, da ne pelje skozi center
Ljubljane, vendar ga obide skozi Bežigrad (Shema linij LPP, 2017). 750 metrov oziroma
deset minut hoje je oddaljena postaja Draveljska gmajna, kjer ustavi avtobus številka 5 (tudi
nočna proga 5N) (Google zemljevid, 2018). Ta povezuje Podutik na zahodu Ljubljane s
Štepanjskim naseljem na vzhodu Ljubljane in gre skozi center mesta (Shema linij LPP, 2017).
Na postajo Draveljska gmajna med delovnikom med 6. in 8. uro zjuraj pripelje na vsake 10
minut, enako med 14. in 15. uro. V ostalih terminih vozi avtobus na petnajst minut (Vozni red
/…/, 2016).
Septembra 2016 pa je LPP uvedel testno progo 23, ki povezuje Podutik s Kamno Gorico
preko naselij Krivec, Dolnice in Zapuže. Danes na spletni strani LPP-ja piše, da proga 23
izven konice vozi na klic. Vožja, ki je zapisana na voznem redu, bo opravljena le ob
predhodnji najavi preko klica. Ta mora bit opravljen najmanj 120 minut pred objavljenim
odhodom (Linija mestnega avtobusa 23, 2016).Tako na voznem redu vidimo, da naj bi
avtobus med 5. in 7. uro zjutraj vozil na pol ure, enako med 13. in 15. uro popoldne (Vozni
red /…/, 2017). Postajališče Kamna Gorica je od OŠ Miška Kranjca oddaljeno 270 metrov
oziroma pet minut hoje (Google zemljevid, 2018).
Slika 19: Avtobusne proge v okolici OŠ Miška Kranjca

Vir: Proga 23. LPP, 2016.
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Na zgornjem zemljevidu in iz odgovorov zaposlenih vidim, da javni promet v okolici OŠ
Miška Kranjca ni najbolj optimalen. Problem proge 22 je, da ne vozi skozi center Ljubljane in
ne gre proti jugu mesta. Najbližje postajališče proge 5 (Draveljska gmajna) pa je od šole
oddaljeno deset minut hoje, kar je precej (Sheme linij LPP, 2018). Upoštevati moramo tudi,
da večina zaposlenih na šoli s seboj nosi npr. učbenike, teste, priprave za delo, računalnike, ki
to deset minutno pot še otežujejo.
5. anketno vprašanje je spraševalo po vplivu na izbiro prevoznega sredstva. Možni odgovori
so bili vreme, razdalja od doma do službe, dodatne dejavnosti in opravki po službi in drugo.
Obkrožiti je bilo potrebno samo en odgovor.
Graf 43: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva tistih zaposlenih na OŠ Majde
Vrhovnik, ki na delo najpogosteje uporabljajo javni prevoz
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

62 % je odgovorilo, da na njihovo izbiro prevoznega sredstva najbolj vpliva razdalja od doma
do službe. Tukaj gre za zelo dolgo razdaljo, ki je ni mogoče prehoditi ali prevoziti s kolesom,
ali za kratko razdaljo do službe. 14 % zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik je obkrožilo, da na
njihovo izbiro prevoznega sredstva vplivajo dodatne dejavnosti in opravki po službi. 10 % jih
je obkrožilo vpliv vremena. Javni prevoz je tako najbolj zanesljiv potovalni način, tako v
dežju, snegu ali soncu. 14 % vprašanih je navedlo druge razloge. To so bili: moj urnik
(delovni čas), gnečo v Ljubljani in plačljivo parkirišče ter ni povezav. Šolski delavnik je
vezan na šolski urnik, torej na točen začetek in konec vsake šolske ure. Zaposleni tako nimajo
fleksibilnega delovnega časa in možnosti prihoda na delo v nekem časovnem intervalu.
V območju časovno omejenega parkiranja ob ljubljanskih ulicah so prve parkirne ure za
pobiranje parkirnine namestili že leta 1971. Danes jih nadomeščajo parkomati, na katerih je
mogoče plačati parkirnino z Urbano, sistemom Monete in z gotovino. Na teh območjih je
danes 2646 parkirnih mest. Parkomate je namestila Mestna občina Ljubljana. Ljubljano so
razdelili na tri cone. Območje OŠ Majde Vrhovnik spada v Cono 1, kjer je mogoče parkiranje
od 1 do 2 uri oz. največ 4 ure, po ceni 0,70 € na uro. Parkirnino je potrebno plačati med 7. in
19. uro med delavniki in ob sobotah med 7. in 15. uro. Torej čez teden v času pouka (LPT.
Območja časovno omejenega parkiranja, 2018).
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Slika 20: Območja časovno omejenega parkiranja v Ljubljani

Vir: JPP. Območje časovno omejenega parkiranja, 2018.

Razlog na izbiro potovalnega načina ni povezav, razumem, da ni povezav javnega prometa. S
to trditvijo se ne morem povsem strinjati, kajti, kot sem že omenila, je v radiju 500 metrov
šest avtobusnih postajališč, do glavne železniške in avtobusne postaje Ljubljana pa je šola
oddaljena dva kilometra (Google zemljevid, 2018).
Na OŠ Miška Kranjca sta oba zaposlena, ki se na delo vozita z javnim prometom navedla
vpliv osebnih razlogov na izbiro prevoznega sredstva. Zaposlena je izpostavila, da ne mara
voziti osebnega vozila, druga pa je napisala, da je trenutno to edini način. Oboje spada v
kategorijo drugo.
Pri 6. anketnem vprašanju me je zanimalo, ali zaposleni že ves čas svoje zaposlitve v službo
prihajajo na enak način.
Graf 44: Ali zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik že ves čas njihove zaposlitve na delo prihajajo
z javnim prevozom

43%
57%

DA
NE

N = 20

Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

57 % vprašanih iz OŠ Majde Vrhovnik je odgovorilo da ne. Ta odgovor lahko razumemo v
povezavi s prometno politiko MOL, ki je leta 2006 začela s sistematičnim zapiranjem
ljubljanskih ulic za motorni promet in s tem začela spreminjati parkirno politiko v mestu. Že v
prvi fazi so bile za motorni promet zaprte ulice okoli OŠ Majde Vrhovnik: okoli Policijske
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uprave na Valvasorjevi ulici in Veselovi (med Prešernovo cesto in Valvasorjevo ulico), na
območju za predsednikovo palačo. (Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska
parkirišča in tržnice, 2015).
Slika 21: Zapiranje ljubljanskih ulic za motorni promet do leta 2006

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015.

Poleg tega je Ljubljana leta 2012 dobila prometno politiko, ki teži k zmanjšanju poti
opravljenih z osebnim vozilom in k večanju števila poti opravljenih peš, s kolesom ali z
javnim prevozom.
Odgovora zaposlenih na OŠ Miška Kranjca nista prinesla točne ugotovitve, kajti ena
zaposlena je obkrožila da in druga ne
Pri 7. anketnem vprašanju sem zaposlene spraševala po njihovih željah prihoda v službo. Tudi
tukaj sem želela, da vprašani obkrožijo samo en odgovorov.
Graf 45: Na kakšen način si zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik, ki na delo najpogosteje
prihajajo z javnim prevozom, želijo prihajati v bodoče
peš

s kolesom

5%
6%

17%

11%

22%

z javnim prevozom
sam/a z osebnim vozilom

39%

z več sopotniki v osebnem
vozilu
drugo
N = 20

Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017
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39 % zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik bi si tako, namesto z javnim prevozom (ki ga za
prihod v službo najpogosteje uporabljajo zdaj), želelo prihajati s kolesom. Kolo je odlično
sredstvo za dnevno rekreacijo, z njim smo lahko zelo mobilni, po Ljubljani je urejenih precej
stojal in kolesarskih stez (Kolesarski letopis 2014-2015, 2016 str.7). Šola ima urejena stojala
za zaklepanje koles, vendar nima kolesarnice. To je zagotovo primanjkljaj, ki pa bi se ga dalo
odpraviti in tako morda spodbuditi zaposlene, da na delo raje prihajajo s kolesom in so tako
precej bolj aktivni. 22 % vprašanih bi si želeli še naprej na delo prihajati z javnim prevozom.
Torej so s tem načinom mobilnosti zadovoljni. 17 % zaposlenih bi si želeli na delo prihajati
peš. Pri tem vprašanju sem pričakovala, da si bo več vprašanih želelo na delo prihajati z
osebnim vozilom, vendar sta ta odgovor obkrožila le dva zaposlena. To se mi zdi zelo dobro,
tako je večina zaposlenih seznanjeni s prednostmi trajnostne mobilnosti. En vprašan pa si
vseeno želi imeti zagotovljeno parkirno mesto in bi si tako želel prihajati v službo z osebnim
avtomobilom.
Pri istem vprašanju na OŠ Miška Kranjca je zaposlena obkrožila, da še naprej z javnim
prevozom, iz česar sklepam, da ji ta način prevoza odgovarja. Druga pa bi si želela prihajati s
kolesom, vendar ima precej veliko razdaljo med domom in službo (petnajst kilometrov).
Rešitev bi bila kombiniran prihod na delo oz. možnost intermodalne uporabe javnega prevoza:
s kolesom na avtobus. Ta način žal danes še ni najbolje razvit. Od leta 2015 lahko na avtobus
LPP-ja s seboj nesemo zložljivo kolo. Problem je, da to lahko storimo zgolj v točno določenih
urah: med 9. in 13. uro in od 18. ure dalje (S kolesom na /…/, 2018). Tak časovni interval za
delo v šoli ne pride v poštev. Šolska ura se na OŠ Miška Kranjca začne ob 8:15, torej morajo
biti zaposleni tam pred to uro. Konec pouka, pa je za vsakega zaposlenega drugačen. Drugo
težavo vidim v zložljivih kolesih. Večina nas doma nima zložljivega kolesa, vendar zgolj
navadno kolo, s katerim pa žal (še) ne moremo na avtobus.
II.

Kolo

Na delo na OŠ Majde Vrhovnik sedem zaposlenih prihaja s kolesom.
Graf 46: Razlogi zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik, za vsakodnevno kolesarjenje na delo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

4. vprašanje anketnega vprašalnika se je nanašalo na razlog izbire mobilnostnega načina v
službo. Pri tem vprašanju so zaposleni lahko obkrožili več odgovorov.
Kolesarji na OŠ Majde Vrhovnik so tako največ razlogov (40 % vprašanih je obkrožilo ta
odgovor), pripisali aktivnemu načinu prihoda v službo. 27 % jih je obkrožilo razlog, ker tako
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skrbijo za okolje. 20 % jih je izpostavilo, da imajo zelo kratko razdaljo do šole. Torej živijo v
bližini šole in so s kolesom najhitrejši. Dva vprašana pa sta izpostavila dejstvo, da šola nima
veliko parkirnih mest za zaposlene.
Na delo na OŠ Miška Kranjca s kolesom prihajajo trije zaposleni.
Graf 47: Razlogi zaposlenih na OŠ Miška Kranjca, za vsakodnevno kolesarjenje na delo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

60 % zaposlenih, ki na delo prihaja s kolesom, je obkrožilo, da je razlog za to zelo kratka
razdalja do šole. Gre za zaposlene, ki so od šole oddaljeni 2 kilometra. Enakovredno sta bila
zastopana tudi odgovora: ker sem na ta način bolj aktivna in ker tako skrbim za okolje. Šola
ima garderobe za učence, ki pa jih po potrebi lahko uporabijo tudi zaposleni. Prav tako ima
kolesarnico in pokrita stojala za kolesa.
5. vprašanje se je nanašalo na vpliv na izbiro prevoznega sredstva. Potrebno je bilo obkrožiti
samo en odgovor. Glede na to, da gre za kategorijo zaposlenih, ki najpogosteje v službo
kolesarijo, je razumljivo, da je večina zaposleni na obeh šolah izbrala odgovor vreme. Že med
toplejšimi in hladnejšimi meseci v letu so velike razlike v številu kolesarjev v Ljubljani.
Največ ljudi se s kolesom vozi meseca junija (90 000), najmanj pa meseca februarja (od 10 do
22 000 kolesarjev na mesec) (Kolesarski letopis 2014-2015, 2016, str. 16). Prav tako so
opazne razlike v številu kolesarjev na suh, sončen ali deževen dan. Dva vprašana na OŠ
Majde Vrhovnik pa sta izpostavila dodatne dejavnosti in opravke po službi. Te najlažje in
najhitreje opravita s kolesom. Med zaposlenimi na OŠ Miška Kranjca, ki na delo najpogosteje
kolesarijo, so vsi izpostavili, da na izbiro njihovega prevoznega sredstva najbolj vpliva vreme.
Tako lahko sklepam, da kadar dežuje, se ti zaposleni v službo odpravijo peš ali s katerim
drugim prevoznim sredstvo.
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Graf 48: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva tistih zaposlenih na OŠ Majde
Vrhovnik, ki na delo najpogosteje kolesarijo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Graf 49: Ali zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik že ves čas njihove zaposlitve na delo kolesarijo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Kot sem že omenila gre pri 6. vprašanju za vplive prometne politike MOL in osebne
odločitve. Pri rezultatih zaposlenih sem na obeh šolah dobila podoben rezultat. 60 % jih je
tudi v preteklosti uporabljalo enak mobilnostni način, 40 % pa jih je na delo včasih prihajalo
drugače.
Pri sedmem vprašanju so vsi zaposleni iz OŠ Majde Vrhovnik, ki v službo prihajajo s
kolesom, odgovorili, da bi si še naprej želeli prihajati v službo na tak način. Torej jim to
ustreza. Rezultati iz OŠ Miška Kranjca pa so pokazali, da si dva zaposlena še naprej želita
prihajati na delo s kolesom, en pa peš.
III.

Peš

Na delo na OŠ Majde Vrhovnik štirje zaposleni prihajajo peš. Razloga za tak način prihoda
sta kratka razdaljo od doma do šole (75 % vprašanih) in večja aktivnost (25% vprašanih).
Noben od zaposlenih na OŠ Miška Kranjca ni obkrožil, da v službo prihaja peš. Zato tega
potovalnega načina za OŠ Miška Kranjca nisem mogla analizirati.
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Graf 50: Razlogi zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik za vsakodnevno pešačenje na delo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pešačenje kot način prihoda na delo ali po opravkih je optimalni način za pot dolgo do 2
kilometrov (Premikaj se trajno, 2018). Torej ta trditev ustreza odstotku zaposlenih na šoli, ki
na delo pešačijo, ker imajo zelo kratko razdaljo do šole. Vsi vprašani na OŠ Majde Vrhovnik
so pri 4. vprašanju obkrožili, da na njihov mobilnostni način najbolj vpliva razdalja od doma
do službe (štirje vprašani).
Graf 51: Ali zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik že ves čas njihove zaposlitve na delo pešačijo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pri 6. vprašanju je viden manjši vpliv sprememb v času nove prometne politike MOL, kajti 60
% vprašanih že ves čas svoje zaposlitve na delo prihaja na enak način.
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Graf 52: Na kakšen način si zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik, ki na delo najpogosteje
pešačijo, želijo prihajati v bodoče
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

67 % vprašanih bi si še naprej želeli na delo prihajati peš, 33 % pa bi raje hodili s kolesom.
Nihče ni izbral odgovorila z osebnim vozilom, kar je dobro in stremi k trajnostni mobilnosti
zaposlenih.
IV.

Z več sopotniki v osebnem vozilu

Na delo na OŠ Majde Vrhovnik z več sopotniki v osebnem vozilu prihaja pet zaposlenih.
Graf 53: Razlogi zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik, ki za prevoz na delo uporabljajo
sopotništvo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ razlogov za izbor te oblike mobilnosti so zaposleni pripisali slabim linijskim
povezavam javnega prometa. Glede na to, da se zaposleni na delo vozijo tudi več kot 20
kilometrov daleč (največ 65 kilometrov), obstaja možnost, da nimajo povezav javnega
prometa. Vseeno pa menim, da šola stoji v centru Ljubljane, blizu glavne avtobusne in
železniške postaje in da te povezave so. 22 % zaposlenih, ki se na delo vozi z več sopotniki v
osebnem vozilu, je izpostavilo, da šola nima veliko parkirnih mest za zaposlene. Drugi razlogi
so še bili: dolga razdalja do šole, možnost parkiranja osebnega vozila ob šoli in skrb za okolje.
Če se v osebnem vozilu ne peljemo sami, je to zagotovo velika prednost.
63

Na delo na OŠ Miška Kranjca z več sopotniki v osebnem vozilu prihajata dva zaposlena. Ena
zaposlena je kot razlog za to obliko mobilnosti izpostavila zelo dolgo razdaljo od doma do
službe. Gre za osebo, ki se na delo vozi iz dvajset kilometrov oddaljenega kraja. Ta razdalja ni
zelo velika, je pa spodbudno, da zaposlena namesto lastnega vozila uporablja sopotništvo.
Druga zaposlena je kot razlog izpostavila slabe linijske povezave javnega prometa. Zaposlena
je od službe oddaljena petnajst kilometrov.
Graf 54: Dejavniki ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva tistih zaposlenih na OŠ Majde
Vrhovnik, ki za prevoz na delo najpogosteje uporabljajo sopotništvo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Večina zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik za izbiro potovalnega načina izpostavlja vpliv
razdalje od doma do šole.
Zaposlena na OŠ Miška Kranjca je razlog za izbiro sopotništva navedla, da trenutno nima
osebnega avtomobila. Tako je sopotništvo ponovno dobra izbira za pot v službo. Druga pa je
napisala, da ima dodatne dejavnosti in opravke po službi.
Graf 55: Ali zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik že ves čas njihove zaposlitve za pot na delo
uporabljajo sopotništvo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pri odgovorih na 6. anketno vprašanje zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik ni bistvene razlike
med odgovoroma.
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Na OŠ Majde Vrhovnik pa sta zaposlena, ki uporabljata sopotništvo v preteklosti uporabljala
drugo obliko mobilnosti.
Graf 56: Na kakšen način si zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik, ki na delo najpogosteje
uporabljajo sopotništvo, želijo prihajati v bodoče
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik, ki se v službo vozijo z več sopotniki v osebnem
vozilu, bi si želelo v službo prihajati s kolesom. Zanimivo in spodbudno je to, da nihče ni
izbral odgovora, da bi si želel na delo prihajati sam v osebnem vozilu. Ostali mobilnostni
načini pa so zastopani v enakem številu.
Zaposlena na OŠ Miška Kranjca, bi si želela na delo prihajati sama z osebnim vozilom. Na tej
šoli, kamor večina zaposlenih na delo prihaja z osebnim vozilom, je zagotovo sprememba v
pravo smer, če bi se ti zaposleni med seboj dogovorili in za prevoz na delo uporabljali
sopotništvo.
V.

Sam v osebnem vozilu

Na delo na OŠ Majde Vrhovnik sami z osebnim vozilom prihaja deset zaposlenih.
4. anketno vprašanje je zaposlene spraševalo po razlogih za izbiro tega prevoznega sredstva.
Mogoče je bilo obkrožiti več odgovorov.
Graf 57: Razlogi zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik, ki se na delo vozijo sami v osebnem
vozilu
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017
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Razlogi, zakaj zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik prihajajo v službo sami z osebnim vozilom
so: 56 % vprašanih je navedlo slabe linijske povezave javnega prometa, 22 % jih je
izpostavilo, da imajo dolgo razdaljo od doma do šole in po en zaposlen pa, da je na tak način
bolj aktiven in da obstaja možnost parkiranja osebnega avtomobila ob šoli.
Tako je največ vprašanih izpostavilo slabe linijske povezave javnega prometa. S to trditvijo se
ne strinjam. V radiju 500 metrov okoli OŠ Majde Vrhovnik se nahaja šest avtobusnih
postajališč. Na avtobusni postaji Pošta (od šole oddaljena 600 metrov) ustavi kar dvanajst
prog avtobusov, več (šestnajst) jih ustavi samo še na postajališču Bavarski dvor. Na avtobusni
postaji Drama, ki je najbližja avtobusna postaja OŠ Majde Vrhovnik (260 metrov oz. tri
minute hoje), ustavi deset prog avtobusov. Tri proge ustavijo na avtobusni postaji Aškerčeva
(oddaljena 290 metrov) in dve progi na avtobusni postaji Cankarjev dom (oddaljena 300
metrov). Avtobusne proge na postajah okoli šole imajo odlično povezavo z vsemi deli
Ljubljane (Shema linij LPP, 2018).
Slika 22: Parkirni prostori za osebna vozila ob OŠ Majde Vrhovnik

Avtorica: Eva Ravbar, 14. 12. 2017

Drugi najpogostejši razlog za izbiro osebnega vozila na OŠ Majde Vrhovnik je dolga razdalja
od doma do službe. S to trditvijo se strinjam. Lahko bi pa zaposleni, ki se na delo vozijo sami
v osebnem vozilu, naredili korak k temu, da se v službo ne vozijo sami, ampak še z vsaj
dvema sopotnikoma. Tako bi tudi ta oblika mobilnosti postala bolj trajnostna. Zaposleni, ki
živijo na bližnjih območjih, bi se lahko med seboj dogovorili in se na delo vozili skupaj.
Na delo na OŠ Miška Kranjca enaintrideset zaposlenih prihaja samih z osebnim vozilom.
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Graf 58: Razlogi zaposlenih na OŠ Miška Kranjca, ki se na delo vozijo sami v osebnem
vozilu
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Kar 48 % zaposlenih na OŠ Miška Kranjca je izpostavilo, da so razlog za vsakodnevno
uporabo osebnega vozila za pot v službo slabe povezave javnega prometa. S to trditvijo se
strinjam. O problematiki avtobusnih postajališč okoli OŠ Miška Kranjca sem pisala v
kategoriji zaposlenih, ki na delo prihajajo z javnim prevozom. 21 % zaposlenih, ki na delo
prihajajo z osebnim vozilom, ta način prihoda izbere zaradi možnosti parkiranja osebnega
vozila pred šolo. Tukaj lahko govorimo o Downs-Thompsonov paradoksu, prenesenem na
parkirno politiko ob osnovnih šolah. Če šola zaposlenim namenja veliko parkirnih mest, jih bo
velika večina na delo prišla z osebnim avtomobilom. Če pa je parkirnih mest malo, bodo
zaposleni za pot na delo izbrali drug način mobilnosti. 17 % odgovorov za razlog izbire
prevoznega sredstva je bilo povezanih z zelo dolgo razdaljo do šole. Ti zaposleni bi lahko
spremenili potovalni način v smeri sopotništva v osebnem avtomobilu. Na ta način bi bila
njihova pot bolj trajnostna. 14 % zaposlenih pa meni, da so z osebnim avtomobilom bolj
aktivni. Meni, da zaposleni tukaj niso mislili na fizično, športno aktivnost, ki jo opravimo s
kolesom ali peš, vendar hitrejše in bolj praktično opravljanje opravkov po in pred službo.
Opomnila pa bi na jutranjo in popoldansko prometno konico, kjer se pogosto pokaže, da v
osebnem avtomobilu nismo najbolj aktivni in najhitrejši.
5. anketno vprašanje je v obeh šolah potrdilo trditve iz 4. vprašanja.
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Graf 59: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva tistih zaposlenih na OŠ Majde
Vrhovnik, ki se na delo najpogosteje vozijo sami z osebnim vozilom
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Kot vpliv na izbiro prevoznega sredstva je pričakovano največ vprašanih (57 %) na OŠ Majde
Vrhovnik obkrožilo razdaljo od doma do službe. Gre za zaposlene, ki po razdalji od doma do
službe spadajo v kategorije 5 do 10 km, 10 do 20 km in več kot 20 km. Na drugem mestu je
odgovor: vpliv dodatnih dejavnosti in opravkov po službi, ki jih je logistično in časovno
morda res najlažje urediti z osebnim vozilom, vendar pogosto se ta sistem poruši ob
popoldanski prometni konici. Takrat nam lahko osebno vozilo, s katerim obtičimo v prometu,
samo podaljša čas opravkov po službi. Kot druge razloge so zaposleni navedli: ni povezav in
moj urnik. Oba razloga sem analizirala v prejšnjih poglavjih.
Graf 60: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva tistih zaposlenih na OŠ Miška
Kranjca, ki se na delo najpogosteje vozijo sami z osebnim vozilom
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

42 % zaposlenih na OŠ Miška Kranjca je obkrožilo, da na njihovo izbiro prevoznega sredstva
vpliva razdalja od doma do šole, in enako tudi vreme. 13 % vprašanih je izpostavilo druge
razloge. To so bili: ni možnosti izbire javnega prevoza, kar lahko razumemo, da zaposlena
živi precej oddaljena od šole oziroma na območju s slabimi povezavami javnega prometa s
šolo. Ostali odgovori so osebni: hiter prihod na delo in domov, prihranek časa in možnost
prevoza kosila iz službe. Kar se tiče hitrosti z osebnim vozilom sem že izpostavila problem
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jutranje in popoldanske prometne konice. Ne smemo pa tudi pozabiti, da je OŠ Miška Kranjca
od avtocestne obvoznice okoli Ljubljane oddaljena zgolj en kilometer. Torej zaposlenim
omogoča, da se izognejo prometnim konicam skozi središče Ljubljane. En zaposlen, ki na
delo prihaja sam z osebnim vozilom, je izpostavil vpliv vremena na njegovo odločitev o izbiri
prevoznega sredstva.
Graf 61: Ali se zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik že ves čas njihove zaposlitve na delo vozijo
sami z osebnim vozilom
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Pri 6. vprašanju je 62 % zaposlenih odgovorilo, da že ves čas svoje zaposlitve na šoli v službo
prihaja na enak način. Torej, tisti, ki so se v preteklosti vozili sami z osebnim vozilom, kljub
omejevanju motornega prometa v centru Ljubljane, še vedno hodijo v šolo na enak način.
Ponovno ne smemo pozabiti na dejstvo, da gre za zaposlene, ki na delo prihajajo od daleč (10
km in več). 38 % vprašanih pa je v preteklosti v službo prihajajo drugače.
Graf 62: Ali se zaposleni na OŠ Miška Kranjca že ves čas svoje zaposlitve na delo vozijo
sami z osebnim vozilom
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

74 % zaposlenih na OŠ Miška Kranjca, ki se danes vozijo na delo sami z osebnim vozilom, to
obliko mobilnosti uporabljajo že celotno obdobje zaposlitve na šoli. Tukaj je razlog zagotovo
možnost parkiranja ob šoli, ki se v preteklosti ni spreminjala. 26 % zaposlenih pa so v
preteklosti na delo prihajajo z drugačnimi načini mobilnosti.
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7. vprašanje je zaposlene spraševalo po njihovih željah prihoda na delo. Obkrožiti je bilo
potrebno samo en odgovor.
Graf 63: Na kakšen način si zaposleni na OŠ Majde Vrhovnik, ki se na delo vozijo sami v
osebnem vozilu, želijo na delo prihajati v bodoče
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik je pri 7. vprašanju obkrožilo, da si želijo prihajati
na delo z več sopotniki v osebnem vozilu. To je zagotovo rešitev za tiste, ki na delo prihajajo
iz oddaljenih krajev in za prihod potrebujejo osebno vozilo. 22 % zaposlenih si želi na delo
prihajati z javnim prevozom. To morda ni mogoče, sploh, če gre za zaposlene, ki živijo zelo
daleč od šole. Enak odstotek vprašanih bi si še naprej želeli v službo prihajati sami z osebnim
vozilom. En vprašan pa je izpostavil, da si želi imeti zagotovljeno parkirno mesto. Glede na
smernice zapisane v CPS MOL dvomim, da bo do tega prišlo, kajti cilji Mestne občine
Ljubljana ostajajo enaki, glavni pa je zmanjšanje uporabe osebnih vozil in večanje uporabe
trajnostnih oblik mobilnosti (CPS MOL, 2017, str. 5).
Graf 64: Na kakšen način si zaposleni na OŠ Miška Kranjca, ki se na delo vozijo sami v
osebnem vozilu, želijo na delo prihajati v bodoče
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

36 % zaposlenih na OŠ Miška Kranjca bi si še naprej želelo na delo prihajati z osebnim
vozilom. To niti ni tako veliko. 26 % bi si želelo na delo prihajati z javnim prevozom. Ta
številka je precej vzpodbudna. Šolo bi bilo potrebno bolje povezati z javnim prevozom s
preostalimi deli Ljubljane. Proga avtobusa številka 22 ni optimalna za veliko zaposlenih, ker
ne poteka skozi središče Ljubljane, prav tako ne povezuje južnega dela Ljubljane. Do
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postajališča avtobusa številka 5 je od šole potrebno prehoditi deset minut, kar prav tako ni
optimalno (Sheme linij LPP, 2018). Torej tukaj je prostor za izboljšave, sploh v času nove
celostne prometne strategije, kjer MOL daje poudarek na trajnostnih načinih mobilnosti in se
hkrati zavedajo težav, ki jih ima javni potniški promet. 19 % zaposlenih bi si želelo na delo
prihajati s kolesom. Težava je v oddaljenosti zaposlenih od šole. Kolesarske steze in poti so
dobro urejene, prav tako kolesarnica. 13 % zaposlenih bi si želeli prihajati na delo peš in 6 %
z več sopotniki v osebnem vozilu. Pri zadnjem načinu prevoza na delo sem pričakovala večje
število. To je zagotovo rešitev za tiste zaposlene, ki so zelo oddaljeni od šole in nimajo
optimalnih možnosti za uporabo javnega prometa.
8. vprašanje je bilo namenjeno predvsem tistim zaposlenim, ki na delo prihajajo z osebnim
vozilom. Zanimalo me je, ali so pripravljeni na delo hoditi na trajnostni način. Podatke OŠ
Majde Vrhovnik sem lahko analizirala tudi za kategorijo, na delo najpogosteje prihajam z več
sopotniki v osebnem vozilu.
Graf 65: Ali bi bili tisti zaposleni, ki za pot na delo ne uporabljajo trajnostnih oblik
mobilnosti, bili te pripravljeni uporabljati v bodoče
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Med tistimi, ki najpogosteje v službo prihajajo sami z osebnim vozilom, jih je pet obkrožilo,
da ne bi bili pripravljeni zamenjati svoje oblike mobilnosti z bolj trajnostnimi načini. Trije pa
bi bili pripravljeni opustiti prihod na delo z osebnim vozilom. Zaposleni, ki so obkrožili, da na
delo prihajajo z več sopotniki v osebnem vozilu, bi bili vsi pripravljeni v službo hoditi na bolj
trajnostni način. Ta podatek je precej spodbuden, čeprav je sopotništvo že ena od oblik
trajnostne mobilnosti.
Trinajst zaposlenih ni obkrožilo odgovora pri tej nalogi, kar pomeni, da menijo, da že zdaj na
delo prihajajo trajnostno. Osem pa jih je obkrožilo, da si to želijo. To so dobri rezultati,
zaposleni so osveščeni o prednostih trajnostne mobilnosti in so pripravljeni še kaj naredit k
izboljšanju mobilnostnih navad.
Pri analizi rezultatov iz OŠ Miška Kranjca sem upoštevala samo tiste, ki se na delo vozijo
sami v osebnem vozilu. Sopotništvo namreč vsakodnevno uporabljata samo dva zaposlena.
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Graf 66: Ali bi bili tisti zaposleni na OŠ Miška Kranjca, ki se na delo vsakodnevno vozijo
sami, v osebnem vozilu, pripravljeni uporabljati v bodoče trajnostni način
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

63 % zaposlenih, ki danes najpogosteje prihajajo na delo na OŠ Miška Kranjca z osebnim
vozilo, je odgovorilo, da bi bili na delo pripravljeni hoditi na trajnostni način. 19 %
zaposlenih ne želi spremeniti svojih mobilnostnih navad v smeri trajnostne mobilnosti in
danes prav tako na delo prihajajo z osebnim vozilom. Približno enako število zaposlenih pa na
to vprašanje ni odgovorilo, kar pomeni, da danes na delo že prihajajo na trajnostni način.
9. vprašanje je zaposlene spraševalo po spremembah, ki bi se morale zgoditi, da bi zamenjali
svoj prihod na delo z eno od oblik trajnostne mobilnosti. Pri odgovorih za OŠ Majde
Vrhovnik sem ponovno analizirala podatke za dve kategoriji: tiste, ki na delo prihajajo sami z
osebnim vozilom in tiste, ki na delo prihajajo z več sopotniki v osebnem vozilu. Ostali že zdaj
uporabljajo enega od trajnostnih oblik mobilnosti (kolo, javni prevoz, peš). Obkrožiti je bilo
mogoče več odgovorov.
Graf 67: Pogoji zaposlenih na OŠ Majde Vrhovnik za zamenjavo obstoječih potovalnih navad
s trajnostnimi načini prihoda na delo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017
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drugo

Največ zaposlenih, ki se danes na delo vozi z osebnim vozilom, je izpostavilo, da bi moral biti
urnik javnega potniškega prometa bolj prilagodljiv in zanesljivejši. Enak odgovor so
izpostavili zaposleni, ki se na delo pripeljejo v sopotništvu. Urnike javnega potniškega
prometa lahko zaposleni spremljajo na internetu ali na mobilni aplikaciji. Postajališča LPP-ja
so opremljena s časovnimi prikazi prihodov avtobusov. Se pa pogosto zgodijo zamude zaradi
nesreč, splošne jutranje in popoldanske prometne konice in vremena. Sploh nekatere manj
frekventne proge imajo večje zamude oz. potniki dalj časa čakajo avtobus. Omenila sem že,
da zaposleni nimajo fleksibilnega časa prihoda na delo, in prav tako nimajo fleksibilnega časa
za odhod.
Štirje zaposleni, ki sedaj uporabljajo osebno vozilo za prevoz na delo, si želijo več prog
javnega potniškega prometa. Enako dva, ki danes uporabljata sopotništvo. Po en zaposlen je
odgovoril, da si želi bolj urejeno infrastrukturo za kolesarjenje, tako iz kategorije na delo se
vozim sam v osebnem vozilu, kot iz kategorije sopotništva, kot oblike prevoza na delo. Samo
en zaposlen si želi denarne spodbude za trajnostni prihod na delo. To me preseneča. Vendar je
res, da so pri nas denarne spodbude za trajnostni način prihoda na delo, sploh v javnem
sektorju, nekaj novega. Niso pa nič novega v tujini. Torej točka, o kateri bi se dalo še
pogovarjati in razmisliti o njenih možnostih realizacije. Menim, da bi bila spodbuda za
večanje prihoda na delo s kolesom, tudi urejene kolesarnica, garderoba in kopalnica.
Kot druge razloge so zaposleni navedli: bližina delovnega mesta in plačana mesečna
vozovnica za javni potniški promet po Ljubljani. Pri tem drugem razlogu je zaposlena
izpostavila, da dobi poravnano samo mesečno vozovnico iz Kranja do Ljubljane, ne pa tudi
mesečne vozovnice po Ljubljani. Zagotovo ponovno točka za razmislek. Zaposleni bi lahko
imeli v zbornici na voljo nekaj mesečnih vozovnic, s katerimi bi se lahko, med prosto uro ali
po službi, odpravili po opravkih po Ljubljani. Na ta način bi jih šola spodbudila, da za
opravke uporabijo javni potniški promet.
Pri istem vprašanju na OŠ Miška Kranjca sem analizirala samo tiste odgovore zaposlenih, ki
na delo prihajajo sami z osebnim vozilom. Dva zaposlena za prevoz na delo uporabljata
sopotništvo, ostali pa eno od oblik trajnostne mobilnosti.
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Graf 68: Pogoji zaposlenih na OŠ Miška Kranjca za zamenjavo obstoječih potovalnih navad s
trajnostnimi načini prihoda na delo
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Vir podatkov: anketni vprašalnik, 2017

Največ zaposlenih je obkrožilo odgovora, ki kažeta na željo po izboljšanju javnega potniškega
prometa. Odgovor, da si želijo bolj prilagodljiv in zanesljivejši urnik javnega prometa, je
obkrožilo 36 % zaposlenih. 26 % pa jih je obkrožilo odgovor, da si želi več prog javnega
potniškega prometa. Ta dva odgovora izstopata od drugih. Želja zaposlenih po izboljšanju
LPP-ja obstaja, potrebno bi bilo ta dva ukrepa tudi realizirati. 10 % zaposlenih je izpostavilo,
da si želijo bolj prilagodljiv urnik prihodov in odhodov iz službe. Mislim, da ta želja ni
najbolj realna, kajti pouk se začne in konča vedno točno ob dogovorjeni uri. Nekaj zaposlenih
je izpostavilo tudi nagradno spodbudo, če v službo pridejo na trajnostni način, 8 % si jih želi
bolj urejene infrastrukture za kolesarjenje in - zanimivo, en zaposlen je obkrožil tudi željo po
manj parkirnih mestih v okolici šole. Torej dejansko ukinitev možnosti parkiranja tik ob šoli
in s tem nezmožnost v službo prihajati sam z osebnim vozilom. Gre za precej oster ukrep, ki
pa bi bil v neki skrajni situaciji tudi mogoč. 13 % jih je predlagalo druge spremembe: krajši
potovalni čas z javnim potniškim prometom, krajšo oddaljenost od delovnega mesta in
možnost garderobe za zaposlene, če pridejo s kolesom. Prvi razlog bi bilo mogoče narediti v
širšem kontekstu prometne politike in izboljšanja LPP-ja s strani MOL-a. OŠ Miška Kranjca
zaposluje kar nekaj zaposlenih oddaljenih petdeset kilometrov in več. Gre za zaposlene, ki se
vsak dan v službo pripeljejo z osebnim vozilom. Šola ima to prednost, da je blizu obvoznice,
kar jim omogoča hiter dostop iz avtoceste. Glede na zaposlitvene razmere v šolstvu je to do
neke mere razumljivo, vendar v splošnem podpiram zaposlovanje v bližini kraja bivanja,
ravno zaradi precej nepraktičnosti, potratnosti in onesnaževanja z vsakodnevno vožnjo na
delo. Možnost garderobe za zaposlene, ki pridejo na delo s kolesom, pa zagotovo ni velik
investicijski vložek, bi pa tak ukrep spodbudil zaposlene, da pridejo na delo s kolesom.

74

7 PREDLOG MOBILNOSTNEGA NAČRTA ZA OSNOVNI ŠOLI
Predlog mobilnostnega načrta temelji na analizi anketnega vprašalnika o mobilnostnih navadah,
ki so ga reševali učenci in zaposleni obeh šol. Pri obeh šolah sem opazila podobne vzorce
potovalnih navad zaposlenih in učencev, se pa v nekaterih pogledih ti tudi razlikujejo. Odločila
sem se, da za obe šoli skupaj pripravim predlog mobilnostnega načrta. Nekateri ukrepi so vezani
samo na eno šolo, ostali na obe. Je pa to jasno označeno v kategorijo nosilec ukrepa.
Predlog mobilnostnega načrta sestavlja sklope ukrepov za promocijo in dvig potovalnih navad
s trajnostnimi oblikami mobilnosti in zmanjšuje rabo osebnega vozila (Mobilnostni načrt /…/,
2017, str. 4). Ukrepe predloga mobilnostnega načrta sem razdelila v tri večje sklope:
organizacijski, promocijski in infrastrukturni ukrepi. Ukrepi prvih dveh sklopov so predvsem
mehki in niso finančno zelo zahtevni. Njihov glavni namen je spodbuditi učence in zaposlene
za spremembo potovalnih navad. Infrastrukturni ukrepi pa so večji posegi v prostor ali projekti,
ki za svojo izvedbo zahtevajo več denarja. Včasih niso vezani samo na šolo, ampak tudi na širšo
okolico.
Vse tri sklope ukrepov sem razdelila še na tri manjše sklope, ki so se ob analizi anketnega
vprašalnika o obstoječih potovalnih navadah na šolah izkazali za najbolj problematične. Gre za
ukrepe, vezane na zmanjšano rabo osebnega vozila, ukrepe za večanje prihodov v šolo z javnim
prometom in ukrepe vezane na večanje prihodov v šolo peš ali s kolesom (tudi s skirojem,
rolerji …). Ukrepi so namenjeni tako zaposlenim, kot tudi učencem in njihovim staršem.
Predlog ukrepov mobilnostnega načrta sem uredila v preglednici. Ta poleg predlaganega ukrepa
v določenem sklopu in podsklopu vsebuje tudi nosilca izvajanja ukrepa. Gre za OŠ Miška
Kranjca ali OŠ Majde Vrhovnik, MOL, LPP, Javno agencijo za nacionalne zdravje … Ocenila
sem učinek ukrepa, ki predvideva, kakšne posledice bi lahko imel izveden ukrep, in je lahko
nizek, srednji ali visok učinek. Ocenila sem tudi zahtevnost izvedbe. Ta je vezana na nosilca
izvedbe ukrepa šolo ali koga drugega v kategoriji nosilec. Zahtevnost izvedbe je lahko
nezahtevna, srednje zahtevna ali zahtevana. Vsem ukrepom pa sem na koncu v tabeli dodala še
stolpec s svojim komentarjem, kjer sem skušala pojasniti predviden ukrep.
7. 1 Organizacijski ukrepi
I.
Ukrepi vezani na zmanjšano rabo osebnega vozila
UKREP

NOSILEC

UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Seznaniti
učence in
zaposlene z
mobilnostnim
načrtom.

OŠ Miška
Kranjca

Nizek.

Nezahtevno.

Z začetkom šolskega leta je
potrebno na konferenci vse
zaposlene seznaniti s cilji
mobilnostnega načrta. Enako
pojasniti tudi učencem na
razrednih urah, kaj si šola na
področju mobilnosti
prizadeva.

Sprotno
spremljanje in
vrednotenje
mobilnostnih
navad
zaposlenih in

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Nezahtevno.

Najbolje je opraviti anketo o
mobilnostnih navadah
zaposlenih in učencev na
začetku šolskega leta in še
enkrat v zimskih mesecih.

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik
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učencev (vsaj
dvakrat letno).
Spodbujanje
sopotništva
med
zaposlenimi.

OŠ Miška
Kranjca

Ureditev
spletne ali
fizične
preglednice,
kamor se lahko
zaposleni
prijavijo in si
organizirajo
sopotništvo.

OŠ Miška
Kranjca

Vnaprej točno
znan urnik
prihoda in
odhoda
zaposlenih v
šolo (že
vnaprej znan
urnik
nadomeščanj)
in s tem
povezana
možnost
dogovora za
sopotništvo.

OŠ Miška
Kranjca

Tudi ostalim
krajanom,
zaposlenim
(okoli OŠ
Miška Kranjca)
se omogoči, da
skupaj z učenci
uporabljajo
šolski avtobus.

OŠ Miška
Kranjca

Velik.

Nezahtevno.

Pri obeh šolah opažam, da bi
se zaposleni težko odpovedali
uporabi osebnega vozila, zato
je sopotništvo odlična rešitev
za manjše število avtomobilov
v okolici šole.

Velik.

Srednje
zahtevno.

Na ta način bi se zaposleni
najlažje dogovarjali o
sopotnišvu. Ponudnike
sopotništva bi bilo smiselno
razdeliti po območjih od
koder prihajajo.

Srednji.

Srednje
zahtevno.

Po pogovoru ene od
zaposlenih na šoli je ta
izpostavila, da se včasih ne da
organizirati drugačnega
načina prevoza, ker učitelji,
izvedo, ali tisti dan
nadomeščajo ali ne, šele ko
pridejo v šolo.

Nizek.

Srednje
zahtevno.

Na ta način bi bil šolski
avtobus bolj polno zaseden,
krajani in zaposleni na šoli, ki
živijo v okolici šole, pa bi se
lahko po opravkih ali na delo
opravili na trajnostni način.

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

LPP
MOL
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II.

Ukrepi za večanje prihodov v šolo z javnim prevozom

UKREP

NOSILEC UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Na vidna
mesta po šoli
in zbornici se
namesti
enostavne in
za lokacijo
šole primerne
vozne rede
najbližjih
avtobusov.

OŠ Miška
Kranjca

Urediti nekaj
preglednih
voznih redov,
ki jih učenci
lahko spravijo
v žep.

OŠ Miška
Kranjca

Na vidna
mesta po šoli
in zbornici se
namesti
zemljevid z
označeno potjo
do avtobusnih
postajališč

OŠ Miška
Kranjca

Na hodniku
(ali v
knjižnici) se na
šolski
računalnik
nastavi
zavihek strani
www.telargo.si
– pregled
prihoda
avtobusov.

OŠ Miška
Kranjca

Nakup kartic
Urbana za
zaposlene, ki
lahko po
opravkih gredo
z avtobusom.

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Nezahtevno.

Na ta način so vsem učencem in
zaposlenim brez težav dostopni
vozni redi in jih lahko preverijo
še v šoli.

Srednji.

Nezahtevno.

Na ta način lahko do voznega
reda dostopajo tudi učenci, ki v
šolo ne nosijo oz. ne smejo nositi
mobilnikov, kjer bi lahko
preverili vozne rede. Vedno jih
imajo na dosegu roke, tudi izven
šole.

Nizek.

Nezahtevno.

S tem lahko šola spodbudi svoje
zaposlene in učence k uporabi
LPP. Na zemljevidu je označena
varna pot do postajališč, na ta
način se poudari tudi bližino
postajališč.

Nizek.

Nezahtevno.

Zavihek spletne strani
www.telargo.si omogoča hitro in
točno informacijo, kdaj iz
najbližjega postajališče odpelje
avtobus. Na ta način lahko tudi
učenci, ki v šolo ne nosijo oz. ne
smejo nositi mobilnika, izvedo
točno informacijo o odhodu
avtobusa.

Srednji.

Nezahtevno.

Šola tako zagotavlja zaposlenim,
da se po opravkih lahko
odpravijo tudi z javnim
potniškim prometom in mu na ta
način daje prednost pred uporabo
osebnega vozila.

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik
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Ob določenih
urah omogočiti
spremljan
odhod
(prostovoljci,
šolska
prometna
služba) izpred
šole do
najbližjega
postajališča
LPP.
III.

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Srednje
zahtevno.

OŠ Majde
Vrhovnik

S spremljanimi odhodi izpred
šole do avtobusnega postajališča
se učencem zagotovi varnost na
poti do postaje avtobusa.

Ukrepi vezani na večanje prihodov v šolo s kolesom ali peš

UKREP

NOSILEC UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Uvedba
šolskega
kolesa za
zaposlene.

OŠ Majde
Vrhovnik

Srednji.

Nezahtevno.

S tem ukrepom daje šola ponovno
prednost uporabi trajnostnih oblik
mobilnosti pred uporabo
osebnega vozila. Lokacija šole v
centru Ljubljane daje zaposlenim
možnost za pot po opravkih s
kolesom.

Ureditev
kolesarnice z
možnostjo
hitrega servisa
v njej
(tlačilka,
oprema za
menjavo
zračnice …).

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Zahtevno.

Tako si lahko zaposleni in učenci
(ob pomoči odrasle osebe) hitro
popravijo svoje kolo.

Ureditev
garderobe za
zaposlene, ki
na delo
kolesarijo.

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Zahtevno.

Zaposleni se lahko v garderobi
preoblečejo v sveža oblačila in
tako začnejo z delom. Če je
mogoče, se v garderobo namesti
tudi tuše.

Možnost
izposoje
pelerine ali
dežnika za
pešce in
kolesarje pri
vratarju, v
zbornici ...

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Nezahtevno.

Majhen finančni vložek šole v
nakup pelerin in dežnikov, ki pa
lahko vpliva na to, da se
zaposleni ali učenci kljub
slabemu vremenu v šolo
odpravijo peš ali s kolesom.

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik
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Izvedba
projekta
Pešbus in
Bicivlak za
učence.

OŠ Miška
Kranjca

Velik.

Srednje
zahtevno.

Pomembna je dobra osveščenost
staršev in pripravljenost
zaposlenih na šoli, da se izvede ta
projekt. Ima pa velike učinke na
spremembo mobilnostnih navad
učencev.

Možnost
pustiti
službeno kolo
čez noč pri
glavni
železniški in
avtobusni
postaji
Ljubljana.

MOL

Nizek.

Srednje
zahtevno.

Ta možnost omogoča
zaposlenim, ki na delo prihajajo z
vlakom ali predmestnim oz.
medkrajevnim avtobusom, da do
šole pridejo hitro in na aktiven
način.

Šola uredi
nekaj računov
za zaposlene
za uporabo
mestnega
kolesa
Bicike(lj).

OŠ Majde
Vrhovnik

Nizek.

Nezahtevno.

Šola z lokacijo v centru Ljubljane
lahko z brezplačno uporabo
sistema Bicike(lj), zaposlene
spodbudi, da se po opravkih po
službi (ali med prosto uro),
odpravijo s kolesom. Majhen
denarni vložek za šolo.

OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

MOL

7. 2 Promocijske ukrepi
I.
Ukrepi vezani na zmanjšano rabo osebnega vozila
UKREP

NOSILEC

UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Promocija
projekta
Pešbus in
Bicivlak

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Nezahtevno.

Šola mora še pred izvedbo
projekta Pešbus ali Bicivlak o
prednostih le-tega obvestiti
starše.

Spodbujanje
zaposlenih, da
se vključijo v
projekt
Prikolesari
srečo v
službo.

OŠ Miška
Kranjca

Nizek.

Nezahtevno.

Projekt Prikolesari srečo v
službo za udeležence
predvideva tudi nagrade, ki so
lahko spodbuda za prijavo k
projektu.

Izobraževanje
o pomenu
gibanja otrok
za starše.

Nacionalni
inštitut za
javno
zdravje

Srednji.

Srednje
zahtevno.

Nacionalni inštitut za javno
zdravje se prosi za pomoč pri
pripravi izobraževanja o
pomenu gibanja otrok, ki je v
prvi vrsti namenjeno staršem.
Šola ob predavanju ponudi tudi
mogoče rešitve v smeri večjega

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik
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gibanja otrok. Ena od teh je
aktivni prihod v šolo.
Uvedba dneva
za trajnostni
prihod na delo
za zaposlene.

OŠ Miška
Kranjca

Pregled
možnosti kako
poudariti teme
trajnostne
mobilnosti v
učnih načrtih.

OŠ Miška
Kranjca

Pomoč
prostovoljcev
ali šolske
prometne
službe pri
varnem
prečkanju cest
in usmeritvi
avtomobilov
pred šolo ob
jutranji konici.

OŠ Miška
Kranjca

II.

Velik.

Nezahtevno.

Precej radikalen ukrep za
zaposlene, ki v veliki meri na
delo prihajajo z osebnim
vozilom. Ob takem dnevu pa so
primorani poiskati še druge
načine mobilnosti.

Srednji.

Nezahtevno.

Teme trajnostne mobilnosti se
lahko umesti v učni načrt pri
predmetih: spoznavanje okolja
(1. – 3. razred), družba (4. – 5.
razred), geografija (6. – 9.
razred), ali pri razrednih urah in
tematskih dneh.

Srednji.

Srednje
zahtevno.

Podobno, kot pri izvedbi
projekta Pešbus ali Bicivlak, je
potrebno za pomoč prositi člane
krajevne skupnosti,
prostovoljce, starše ali določiti
učitelja, ki bi učencem pomagal
pri varni poti v šolo. Na ta
način bi bili tudi starši bolj
zaupljivi v otrokovo varnost na
poti v šolo in bi bili pripravljeni
otroka v šolo pustiti peš ali s
kolesom.

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik
Prostovoljci
četrtnih
skupnosti

Ukrepi za večanje prihodov v šolo z javnim prevozom

UKREP

NOSILEC

UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Izobraževanje
o pomenu
trajnostnih
oblik
mobilnosti za
zaposlene.

IPop

Nizek.

Srednje
zahtevno.

S pomočjo IPop-a ali katere
druge organizacije, ki se ukvarja
s pomenom trajnostnih oblik
mobilnosti, bi bilo smiselno
organizirati seminar, ki bi
zaposlenim predstavil prednosti
uporabe trajnostnih oblik
mobilnosti.

Predavanje in
predstavitev
prog LPP in
njihove načrte
s strani
odgovorne
osebe pri LPP.

LPP

Nizek.

Srednje
zahtevno.

Zanimivo bi bilo zaposlenim
predstaviti vizijo LPP-a, ki bi jih
morda vsaj v prihodnje
navdušila za njegovo uporabo.
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Brezplačna
vožnja z
avtobusi LPP
v času Tedna
mobilnosti.

LPP

Srednji.

Zahtevno.

Ta možnost je bila v sklopu
Tedna mobilnosti že pred nekaj
leti ponujena vsem
Ljubljančanom. Z začetkom
uporabe kartice Urbana pa so jo
ukinili.

Nizek.

Nezahtevno.

Zelo enostaven ukrep, ki pa ima
lahko velike učinke.
Obiskovalcem šole (predvsem
staršem) se na ta način najprej
ponudi možnost obiska šole s
trajnostnimi oblikami
mobilnosti. Tako lahko
spoznajo, da bi bili v šoli hitreje
in enostavneje z drugim
mobilnostnim načinom kot z
osebnim vozilom.

MOL
OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

Na spletni
strani šole, pri
lokaciji šole
oz. pri opisu,
kako do šole,
na prvo mesto
opisati, kako
do šole z
javnim
potniških
prometom, s
kolesom in
peš, šele kot
zadnja
možnost se
ponudi
možnost z
osebnim
vozilom.
III.

OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

Ukrepi vezani na večanje prihodov v šolo s kolesom ali peš

UKREP

NOSILEC

UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Kolesarski
izpit.

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Nezahtevno.

Kolesarski izpit bi lahko učenci
opravljali že v nižjih razredih in
tako začeli hitreje prihajati v
šolo s kolesom. Zaenkrat pa je
potrebna dobra promocija in
ozaveščanje učencev k
pomembnosti kolesarskega
izpita.

Velik.

Nezahtevno.

Sploh v nižjih razredih, odlična
igra in hkrati sprememba
potovalnih navad, saj stremi k
uporabi trajnostnih načinov
mobilnosti. Učenci ob igri
dobivajo tudi praktične in
uporabne nagrade.

Nizek.

Nezahtevno.

V času Evropskega dneva
mobilnosti (september) se lahko

OŠ Majde
Vrhovnik

Igra prometna
kača.

OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

Aktivnosti in
ozaveščanje

MOL
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krajanov o
pomenu
trajnostnega
načina prihoda
v šolo v času
Evropskega
tedna
mobilnosti.

OŠ Miška
Kranjca

Namestitev
načrta varnih
šolskih poti po
oglasnih
deskah šole in
posredovanje
le-tega vsem
staršem na
elektronski
naslov.

OŠ Miška
Kranjca

Pomoč
prostovoljcev
ali šolske
prometne
službe na
najbolj
nevarnih
odsekih
šolskih poti.

OŠ Miška
Kranjca

Vsaj dvakrat
letno (jeseni in
spomladi) se
učencem in
zaposlenim na
šoli ponudi
možnost
servisa koles,
ki ga izvede
strokovnjak na
dvorišču šole.

OŠ Miška
Kranjca

ob Dnevu brez avtomobila pred
šolo naredi festival, kjer se
učence, starše, krajane in učitelje
osvešča o pomenu trajnostne
mobilnosti.

OŠ Majde
Vrhovnik

Nizek.

Nezahtevno.

Glede na to, da živimo v
digitalni dobi, se mi zdi
smiselno, da se vsem staršem ob
začetku letu po e-pošti pošlje
načrt varnih šolskih poti in se v
njem opozori na možnosti
prihoda v šolo peš, s kolesom ali
s skirojem.

Srednji.

Srednje
zahtevno.

Ta ukrep bi bilo logistično zelo
težko izvajati vsak dan, celo leto.
Zato bi ga bilo smiselno izvesti
na začetku šolskega leta in v
spomladanskih mesecih, ko se
zaradi lepega vremena več
staršev odloči, da njihovi otroci
lahko šolo obiskujejo peš, s
kolesom ali s skirojem. Ta ukrep
jih lahko tudi motivira in so
pomirjeni, da so njihovi otroci
na poti v šolo bolj varni.

Srednji.

Srednje
zahtevno.

Ukrep, ki prav tako lahko
motivira zaposlene, sploh pa
učence, ki živijo v okolici šole,
da na servis pripeljejo svoje
kolo in se potem z njim
vsakodnevno vozijo v šolo.

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Majde
Vrhovnik
Kolesarski
servisi
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7. 3 Infrastrukturni ukrepi
I.
Ukrepi vezani na zmanjšano rabo osebnega vozila
UKREP

NOSILEC

UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Zmanjšanje
števila
parkirnih mest
pred šolo.

OŠ Miška
Kranjca

Velik.

Zahtevno.

Trd ukrep, ki bi zagotovo naletel
na veliko nezadovoljstva in slabe
volje med zaposlenimi na šoli.
Uvesti bi ga bilo potrebno zelo
počasi, ob predhodni dobri
ozaveščenosti in vsaj delnemu
odobravanju zaposlenih na šoli.

Preureditev
parkirišča
pred šolo v
prostor skupne
rabe, kjer bi se
učenci lahko
urili v
kolesarskih
spretnostih in
vožnji s
skirojem.

OŠ Miška
Kranjca

Velik.

Zahtevno.

Trd ukrep, ki se navezuje na
zgornjega. Učencem bi na ta
način ponudili nov prostor,
morda namenjen urjenju v vožnji
s kolesom, skirojem ali pri
rolanju.

Pred šolo
postaviti
usmerjevalne
table, ki
kažejo, koliko
metrov so
oddaljena
najbližja
postajališča
LPP, kje se
začnejo
kolesarske
steze in kje
ima šola
pokrita stojala
za kolesa in
skiroje.

OŠ Miška
Kranjca

Srednji.

Nezahtevno.

Ukrep, ki bi učencem in
zaposlenim pokazal, kako blizu
imata obe šoli avtobusne postaje
in ju hkrati usmerjal k
trajnostnim oblikam mobilnosti.
Mehek ukrep, ki ne potrebuje
veliko investicij, učenci ga lahko
sami izdelajo pri predmetih
tehnika ali umetnost. S
usmerjevalnimi tablami bi tudi
starše obvestili, da ima šola
urejeno kolesarnico in da je v
bližini avtobusnih postaj.

II.

MOL

OŠ Majde
Vrhovnik
MOL

OŠ Majde
Vrhovnik

Ukrepi za večanje prihodov v šolo z javnim prevozom

UKREP

NOSILEC

UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Namestitev
tabel za prikaz
prihodov
avtobusov na

LPP

Srednji.

Zahtevno.

OŠ Miška
Kranjca
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Ukrep, ki ni vezan na šolo,
ampak na financiranje LPP in
njihovo vizijo širjenja tabel za
prikaz prihoda avtobusov.

avtobusnih
postajališčih
Spar in
Draveljska
gmajna.

Učencem, ki v šolo ne nosijo oz.
ne smejo nositi mobilnika, bi
omogočil točen prikaz prihoda
avtobusov na postajališče.

Ljubljanskemu LPP
potniškemu
OŠ Miška
prometu
Kranjca
predlagati, da
preuči
možnosti, za
uvedbo novega
avtobusa, ki bi
povezoval
postajo Spar
(pred OŠ
Miška
Kranjca) z
glavno
železniško in
avtobusno
postajo
Ljubljana.

Velik.

Srednje
zahtevno.

Precej širokopotezen ukrep, ki bi
potreboval dobro preučitev
možnosti in potreb po uvedbi
nove proge, ki bi Draveljsko
gmajno povezovala z glavno
avtobusno in železniško postajo
Ljubljana. Predlog, ki ni vezan
samo na šolo, ampak tudi na
prebivalce Draveljske gmajne in
Podutika.

Možnost
intermodalne
uporabe
avtobusov
LPP.

Velik.

Zahtevno.

Predlog, ki ni vezan samo na
potrebe osnovnih šol, ampak na
vse uporabnike LPP-ja. Z
možnostjo, da bi lahko potniki
šli na avtobus s kolesom (ne
samo z zložljivim kolesom), bi
se število potnikov verjetno
povečalo.

III.

LPP
OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

Ukrepi vezani na večanje prihodov v šolo s kolesom ali peš

UKREP

NOSILEC UČINEK ZAHTEVNOST KOMENTAR
IZVEDBE

Komunalno
podjetje
pozimi sproti
čisti sneg in
posipa sol po
kolesarskih
stezah in
pločnikih.

MOL

Komunalno
podjetje
spomladi
očisti pesek s

MOL

Velik.

Srednje
zahtevno.

Ukrep, ki bi se ga moral MOL
oz. komunalno podjetje striktno
držati, vendar se ga v praksi
pogosto ne. Tudi, ko zapade
sneg, so na cestah prisotni
kolesarji, ki pa jih neočiščene
ceste odvračajo od kolesarjenje
pozimi.

Velik.

Srednje
zahtevno.

S tem ukrepom bi več učencev
spomladi hitreje začelo za pot v
šolo uporabljati skiro, rolerje ali
kolo.

OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

OŠ Miška
Kranjca
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kolesarskih
stez in
pločnikov.

OŠ Majde
Vrhovnik

Občina
zagotovi, da
se hitro in
učinkovit
popravijo
nepravilnosti
(luknje,
razpoke) na
kolesarskih
stezah in
pločnikih.

MOL

V šoli se uredi
pokrita
kolesarnica.

OŠ Majde
Vrhovnik

Velik.

Zahtevno.

Ta ukrep bi pripomogel k
varnosti udeležencev v prometu
in k privlačnejši izbiri kolesa,
skiroja ali rolerjev za pot v šolo.

Velik.

Zahtevno.

Za večanje trajnostnih oblik
mobilnosti za pot v šolo je
ključnega pomena, da šola uredi
pokrito kolesarnico, do katere se
lahko dostopa s ključem. V prvi
meri je dostopna učiteljem, na
željo, pa tudi učencem.

Pred šolo se
OŠ Majde
uredijo pokrita Vrhovnik
stojala za
MOL
kolesa in
skiroje.

Srednji.

Zahtevno.

Pokrita stojala za kolesa, ki se
morajo nahajati blizu vhoda v
šolo, so namenjena predvsem
učencem – kolesarjem in
obiskovalcem šole. Na ta način
da šola jasno sporočilo, da stremi
k trajnostnim oblikam
mobilnosti.

Predlagati
MOL
izgradnjo
OŠ Miška
postaje
Kranjca
mestnega
kolesa
Bicike(lj) pred
šolo ali na
Podutiški
cesti, kjer bi
kolesa lahko
uporabljali
tudi drugi
prebivalci
Dravelj in
Podutika.

Srednji.

Zahtevno.

Ukrep, ki ni vezan samo na šolo,
ampak tudi na širšo okolico. S
širitvijo mreže postaj Bicike(lj),
se širi tudi možnost uporabe
trajnostne oblike mobilnosti.

Okrog šole
jasno in z
rdečo barvo

Velik.

Srednje
zahtevno.

Ukrep, ki ni tako zahteven,
vendar ima velik učinek.
Kolesarji (učenci, ostali krajani)

OŠ Miška
Kranjca
OŠ Majde
Vrhovnik

MOL

MOL
OŠ Miška
Kranjca
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zarisati
kolesarske
steze.

so na rdeči kolesarski stezi dobro
vidni, vsi ostali udeleženci v
prometu, pa jasno vedno, komu
je le-ta namenjena.

OŠ Majde
Vrhovnik

8 ZAKLJUČEK
Na področju prometa in prometne politike si je Mestna občina Ljubljana zastavila velike cilje.
Uspešno vodi politiko zapiranja mestnih ulic za motorni promet in jih s tem prepušča varni
uporabi pešcem in kolesarjem.
Leta 2012 smo dobili občinski dokument, ki v veliki meri predvideva spremembe na področju
prometa v smeri trajnostne uporabe. Doseg zastavljenih ciljev v Prometni politiki MOL je bil
predviden do leta 2020. Leta 2015 je bila izvedena revizija teh ciljev. Tako je MOL lansko
leto izdal še en dokument na področju prometne politike, Celostno prometno strategijo.
Glavni namen le-tega je preveriti in nadgraditi cilje prometne politike. Glavna vizija do leta
2020 je 2/3 opravljenih poti v Ljubljani na trajnostni način. Torej ne več specifična tretjinska
delitev potovalnih načinov, vendar zgolj delitev na trajnostne mobilne načine in ne trajnostne.
Že v prometni politiki iz leta 2012 se za izobraževalne ustanove predvideva izdelava
mobilnostnega načrta, s katerim se predvidi uresničitev ciljev prometne politike MOL. Med
akcijskimi načrti za doseganje ciljev v CPS pa se na izobraževalne ustanove navezujejo
projekti urejanja varnih šolskih poti in urejanja javnega prostora v okolici šole. Smernice za
izdelavo varnih šolskih poti je leta 2016 izdala Javna agencija republike Slovenije za varnost
prometa. Z vsemi temi dokumenti se morajo šole v MOL seznaniti in oblikovati svojo varno
pot v šolo, seveda ob upoštevanju posebnosti lokacije šole, predloga in potreb učencev,
staršev in zaposlenih.
Danes vedno več časa preživimo sede, zato se pojavlja večja potreba po aktivnosti. V
Sloveniji je mogoče zaznati rast čezmerne telesne mase otrok. Starši otroke zjutraj pripeljejo
do šolskih vrat. Večino dopoldneva učenci preživijo sede v šoli. Zato je ključnega pomena, da
se v prostem času dovolj gibajo. Potrebo po gibanju bi lahko zadovoljili že z vsakodnevnim
aktivnim prihodom v šolo. K temu stremi tudi akcija Zdrav šolar, v sklopu katere se izvajata
projekta Pešbus in Bicivlak. Cilj obeh je aktiven, organiziran in spremljan prihod učencev v
šolo. Projekt so že izvajali v nekaterih slovenskih šolah in ti poročajo o veliki priljubljenosti
organiziranega prihoda v šolo tako med učenci, kot tudi med starši. Ne smemo pozabiti, da
otroci niso vozniki motornih vozil in se v največji meri poslužujejo trajnostnih oblik
mobilnosti. Pogosto jim ravno starši vsilijo svoje potovalne navade.
V obeh preučevanih šolah (OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Miška Kranjca) približno polovica
anketiranih učencev vsakodnevno v šolo pešači. Drugi najbolj zastopan odgovor, kako
najpogosteje prihajajo v šolo, pa je bil s starši z osebnim vozilom. Ta je v obeh primerih
presegel 20 % vseh potovalnih navada učencev. Na tretjem mestu je prihod v šolo s kolesom
ali s skirojem oziroma na OŠ Miška Kranjca, prihod v šolo s šolskim avtobusom. Zanimivo
je, da je večina učencev v odgovoru, kako si želijo prihajati v šolo, obkrožila odgovor, da peš.
Na drugem mestu pa je odgovor s kolesom ali s skirojem. Torej tudi učenci sami prepoznajo
prednost v tem, če v šolo pridejo aktivno. Poleg tega se ob pešačenju v šolo lahko družijo in
klepetajo s prijatelji in so na ta način bolj zbrani med poukom.
Pri preučevanju potovalnih navad zaposlenih pa sem naletela na večji odpor do uporabe
trajnostnih oblik mobilnosti. Pojavila se je ogromna razlika med osnovno šolo, ki je locirana v
centru Ljubljane in ima za svoje zaposlene namenjenih zgolj pet parkirnih mest, in med šolo,
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ki se nahaja na obrobju Ljubljane in jo obdajajo stanovanjske soseske, od katerih jo loči
veliko parkirišče. Zaposleni se tako lahko z osebnim vozilom pripeljejo skoraj do vhoda v
šolo. Na OŠ Miška Kranjca tako več kot 80 % zaposlenih na delo vsakodnevno prihaja z
osebnim vozilom.
Stanje na OŠ Majde Vrhovnik je drugačno. Tam so bili zaposleni primorani poseči po drugih
mobilnostnih načinih. Tako jih največ na delo prihaja z javnim prevozom. Na drugem mestu
je še vedno prihod na delo z osebnim vozilom, tretji pa je prihod s kolesom. Razumljivo je, da
zaposleni v šolah nimajo fleksibilnega urnika dela, pogosto se srečujejo s prenašanjem velike
količine testov, zvezkov ali nalog domov in po službi želijo opraviti še druge opravke. Zato se
včasih težko izognejo uporabi osebnega vozila. Je pa bolj trajnostna rešitev v organiziranem
skupnem prihodu na delo v obliki sopotništva.
Ob upoštevanju mobilnostnih navad učencev in zaposlenih sem na koncu dela izdelala
predlog mobilnostnega načrta za šoli. Pri obeh šolah sem opazila podobne vzorce potovalnih
navad, se pa te v nekaterih pogledih tudi razlikujejo. Izdelala sem obsežen predlog, ki se deli
na organizacijske, promocijske in infrastrukturne ukrepe. Zadnji zahteva večje finančne
vložke in predvideva tudi bolj trde ukrepe. Sliko potovalnih navad šol pa bi se dalo z nekaj
nezahtevnimi, mehkimi in finančno ugodnimi ukrepi izboljšati.
Upam, da bosta šoli vzeli to magistrsko nalogo v razmislek in se poslužili tudi kakšnega
predlaganega ukrepa za izboljšanje potovalnih navad zaposlenih in učencev v smeri trajnostne
mobilnosti.
9 SUMARRY
The Municipality of Ljubljana (MOL) has set ambitious goals in transport and traffic policies.
MOL is successfully pursuing a policy of closing city streets to motorised traffic, thus opening
them up to pedestrians and cyclists to use them safely.
In 2012 MOL issued a municipality document which proposed some significant changes in
traffic leading to sustainable traffic solutions. The goals set in MOL’s Traffic Policy were
planned to be reached by 2020. These goals were then revised in 2015. Last year MOL issued
another traffic policy document: Comprehensive Traffic Strategy (CTS). The key purpose of
this document is to check and upgrade the traffic policy goals. The main vision until 2020 is to
enable people to take two thirds of routes through Ljubljana in a sustainable manner. In other
words: the specific division into three travel modes does not apply any more. The only
applicable division is a division into sustainable and unsustainable transport modes. It was
already proposed in the Traffic Policy of 2012 that educational institutions should prepare
mobility plans in order to monitor the achievement of MOL’s Traffic Policy goals. As regards
action plans to achieve various goals envisaged in CTS, specific projects have been introduced
for educational institutions, among them a project to organise safe paths to school and a project
to improve public space around schools. The guidelines for organising safe paths to school were
issued in 2016 by the Slovenian Traffic Safety Agency. The above-mentioned documents
should be introduced to all schools within MOL. Each of them should organise its own safe
path to school, taking into consideration the specific location of the school as well as the
proposals and needs of pupils, their parents and school employees.
Throughout our day-to-day life, we spend most of our time sitting. This results in a growing
need for activity. In Slovenia, the growth of obesity in children is noticeable. Parents prefer to
drive their children to school and drop them off in front of the school door. Children then spend
most of the morning sitting in the classroom. It is therefore of key importance that they do
enough physical activity in their leisure time. This need for activity may simply be satisfied by
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coming to school actively. This is also the main objective of a campaign entitled “A Healthy
Pupil”, in the scope of which two projects, “Pešbus” and “Bicivlak”, are carried out. Both
projects are aimed at the active, organised and accompanied arrival of pupils at school. This
project has already been carried out in certain Slovenian schools, and great popularity of the
organised arrival, among both the pupils and their parents, has been reported. It should not be
forgotten that children are not drivers; they are generally ready to use sustainable forms of
mobility. It often happens that parents force their travel habits on their children.
In both schools in which my studies were conducted (Majda Vrhovnik Primary School and
Miško Kranjec Primary School), approximately half of the pupils walk to school every day.
The second most represented answer to the question as to how they usually come to school was
their parents take them by car. In both cases, this habit exceeds 20 percent of all travel habits
of pupils. The third most represented answer was travelling to school by bicycle or push scooter,
and also, in the case of Miško Kranjec Primary School, by school bus. An interesting fact is
that most pupils, in their reply to the question as to how they wish to come to school, marked
the option “on foot”; the second option marked was by bicycle or push scooter. It is therefore
obvious that pupils themselves are aware of the advantage of coming to school actively, which,
among other things, gives them an opportunity to socialise and chat with their friends on their
way to school – this results in an increased level of concentration during classes.
As regards the travel habits of school employees, I came across more resistance to using
sustainable mobility forms. A significant difference could be noticed between two primary
schools: the one located in the centre of Ljubljana, with only five parking places at disposal for
its employees, and the other located on the outskirts of the city and surrounded by residential
neighbourhoods from which it is separated by a large parking lot. The employees of the second
school are thus able to drive almost to the school entrance. Each day more than 80 percent of
all employees of Miško Kranjec Primary School travel to work by a personal vehicle. The
situation in Majda Vrhovnik Primary School is quite different. The employees are forced to use
other means of transport. Most of them use public transport. The second option is still a personal
vehicle, the third a bicycle.
It is understandable that school employees do not have flexible working hours. They often have
to bring work home heavy notebooks, piles of tests and similar. Moreover, they have other tasks
to accomplish after work. It is therefore difficult for them to avoid using the car. More
sustainable solution would be organised travel to work, i.e. more people travelling together in
the same vehicle.
Taking into consideration the results of my study of the mobility habits in the access to the
above-mentioned schools, I prepared a proposal of mobility plans for both schools. I noticed
similar travelling patterns for both schools, although their travelling habits may differ in some
respects. I developed a comprehensive proposal consisting of organisational, promotional and
infrastructural measures. The latter demand bigger financial investments and harsher measures.
However, the picture of school traveling habits might be improved by introducing a few soft,
undemanding and financially favourable measures.
I hope the schools will take this master’s thesis into consideration and perhaps introduce some
of the proposed activities in order to improve and shift their employees’ and pupils’ travelling
habits in the direction of sustainable mobility.
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11 PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK: KAKO PRIDEŠ V ŠOLO?
Moje ime je Eva Ravbar in sem študentka geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani. Z reševanjem anketnega vprašalnika mi boš pomagal/a pri izdelavi
zaključnega dela mojega študija, magistrske naloge. Zanimajo me načini, kako prihajaš v
šolo in zakaj na ta način. Rezultate ankete bom uporabila izključno za potrebe magistrske
naloge. Pri vsakem vprašanju obkroži odgovor. Pri nekaterih vprašanjih lahko obkrožiš več
odgovorov. Za sodelovanje se ti zahvaljujem.
1. Obkroži spol.
a. Moški
b. Ženski

2. Na črto napiši kateri razred
obiskuješ:
______ razred.

3. Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? Obkroži samo en odgovor.
a. Peš.
b. S kolesom ali s skirojem.
c. S šolskim prevozom (avtobus).
d. Z javnim prevozom.
e. S starši, z osebnim vozilom.
f. Drugo: ______________________________________________________.
4. Zakaj prihajaš v šolo na naveden način? Lahko obkrožiš več odgovorov.
a. Ker je to najvarnejši način.
b. Ker ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza.
c. Ker imam zelo kratko razdaljo do šole.
d. Ker imam zelo dolgo razdaljo do šole.
e. Ker sem na ta način bolj aktiven/a.
f. Ker sem na ta način bolj samostojen/a.
g. Ker na poti lahko klepetam in se družim s prijatelj.
h. Zaradi neustreznih površin za pešce in kolesarje.
i. Ker s tem pripomorem k varstvu okolja.
5. S kom najpogosteje prihajaš v šolo? Obkroži samo en odgovor.
a.
Sam.
b.
S prijatelji.
c.
S starši.
d.
Z bratom/sestro.
e.
S starimi starši.
6. Je tvoj način prihoda v šolo odvisen od vremena?
a. DA
b. NE
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7. Na kakšen način si želiš prihajati v šolo? Lahko obkrožiš več odgovorov.
a. Peš.
b. S kolesom ali s skirojem.
c. S šolskim prevozom (avtobus).
d. Z javnim prevozom.
e. S starši z osebnim vozilom.
f. Drugo: ______________________________________________________.
8. Na črto napiši, kaj se ti zdi največja prednost, če v šolo prideš peš ali s kolesom ali z
javnim prevozom?
_____________________________________________________________________.

9. Kateri so po tvojem mnenju okolju prijazni načini prihoda v šolo? Lahko obkrožiš več
odgovorov.
a.
Peš.
b.
S kolesom ali s skirojem.
c.
S šolskim prevozom (avtobus).
d.
Z javnim prevozom.
e.
S starši z osebnim vozilom.
f.
Drugo:
______________________________________________________.
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK: MOBILNOSTNE NAVADE ZAPOSLENIH
Moje ime je Eva Ravbar, sem študentka geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom: Mobilnostne navade
učencev in zaposlenih v ljubljanskih šolah, čemur služi tudi ta anketa. Rezultate ankete bom
uporabila izključno za potrebe magistrske naloge. Zanima me predvsem način Vašega
prihoda na delo. Pri vsakem vprašanju obkrožite odgovor. Pri nekaterih vprašanjih lahko
obkrožite več odgovorov. Za sodelovanje se Vam zahvaljujem.
1. Obkrožite spol.
c. Moški
d. Ženski
2. Na črto napišite približno razdaljo od doma do službe.
_______ km.
3. Na kakšen način najpogosteje prihajate v službo? Obkrožite samo en odgovor.
a. Peš.
b. S kolesom.
c. Z javnim prevozom.
d. Sam/a z osebnim vozilom.
e. Z več sopotniki v osebnem vozilu (ang. car sharing).
f. Drugo: __________________________________________________.
4. Zakaj prihajate v službo na naveden način? Lahko obkrožite več odgovorov.
a.
Ker imam zelo kratko razdaljo do šole.
b.
Ker imam zelo dolgo razdaljo do šole.
c.
Ker sem na ta način bolj aktiven/a.
d.
Zaradi slabih linijskih povezav javnega prometa.
e.
Zaradi dobrih linijskih povezav javnega prometa in bližine avtobusne
postaje.
f.
Zaradi neustreznih površin za pešce in kolesarje.
g.
Zaradi možnosti parkiranja osebnega vozila tik ob šoli.
h.
Ker šola nima veliko parkirnih mest za zaposlene.
i.
Ker tako skrbim za okolje.
5. Kaj vpliva na Vašo izbiro prevoznega sredstva? Obkrožite samo en odgovor.
a. Vreme.
b. Razdalja od doma do službe.
c. Dodatne dejavnosti in opravki po službi.
d. Drugo: _____________________________________________________.
6. Ali ves čas vaše zaposlitve na šoli v službo prihajate na enak način?
a. DA
b. NE
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7. Na kakšen način bi si želeli prihajati v šolo? Obkrožite samo en odgovor.
a. Peš.
b. S kolesom.
c. Z javnim prevozom.
d. Sam/a z osebnim vozilom.
e. Z več sopotniki v osebnem vozilu (ang. car sharing).
f. Drugo:
_________________________________________________________.
8. Ali bi bili pripravljeni hoditi v službo na trajnostni način (s kolesom, peš ali z javnim
prevozom)? Če je to že ena od oblik vaše mobilnosti, Vam na to vprašanje ni potrebno
odgovoriti.
a. DA
b. NE
9. Kaj bi se moralo spremeniti, da bi zamenjali vaš način prihoda z eno od oblik
trajnostne mobilnosti (prihod s kolesom, peš ali z javnim prevozom). Lahko obkrožite
več odgovorov.
a. Bolj urejena infrastruktura za kolesarjenje (kolesarske steze in kolesarnica).
b. Nagradna spodbuda, če v službo pridete s kolesom, peš ali z javnim prevozom.
c. Bolj prilagodljiv in zanesljivejši urniki javnega potniškega prometa.
d. Več linij javnega potniškega prometa.
e. Bolj prilagodljiv urnik prihodov in odhodov iz službe.
f. Manj parkirnih mest za osebna vozila v okolici šole.
g. Drugo: _________________________________________________________.
10. Ali kot izobraževalna ustanova vidite pomen v izvajanju trajnostne mobilnosti tudi v
praksi?
a. DA
b. NE
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo Mobilnostne navade učencev in zaposlenih ljubljanskih šol v
celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura v skladu s strokovnimi
standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 23. avgust 2018

Eva Ravbar
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