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Model trajnostne urbane regeneracije, ki pobude s strani pre-
bivalcev ob podpori neodvisnih strokovnih organizacij poveže s 
formalnimi nosilci lokalne samouprave in mestno upravo, pred-
stavlja v našem prostoru svež primer povezovanja akterjev pri 
urbani prenovi. V zadnjem obdobju se sodelovanje javnosti in 
nevladnih organizacij pri urbani prenovi izpostavlja kot nujni pogoj 
za uspešno izvedbo načrtovanih projektov. 

Pri tem so modeli sodelovanja različni. Mestna občina Kranj je 
na primer skladno s svojo trajnostno urbano strategijo začela z 
aktivnostmi za izboljšanje kakovosti bivanja v soseski Planina, v 
kateri biva kar četrtina vseh občank in občanov. Pred fizično in 
energetsko obnovo so se odločili posvetiti mehkim ukrepom v 
obliki lokalne pisarne prenove, še prej pa aktivirati prebivalstvo in 
preveriti njihove potrebe. Vzpostavili so delovno skupino, v katero 
so poleg strokovnjakov iz nevladnih organizacij vključili še različne 
občinske oddelke, javne službe, krajevne skupnosti, ki delujejo 
na območju soseske, in drugo zainteresirano javnost. Delovna 
skupina je zbrala potrebe in želje stanovalcev in oblikovala 
tematske delovne skupine. Te so materialno in strokovno podprli 
pri razvoju rešitev ter jim omogočili, da svoj predlog realizirajo z 
»mini projektom«, s katerim so na problem opozorili širši krog 
javnosti ter istočasno nakazali možno rešitev. Občina je za 
dosedanje aktivnosti prejela priznanje za dobro prakso s strani 
programa URBACT, z vključevanjem pa nadaljuje tudi pri izvedbi 
predvidenih ureditev.

Tudi Mestna občina Ljubljana (MOL) je za svoja prizadevanja pri 
aktivnejšem vključevanju prebivalcev v procese odločanja prejela 
nagrado URBACT za dobro prakso. V zadnjih letih je vzposta-
vila več mehanizmov, s katerimi odpira prostor za sodelovanje 
meščanov z občino in njenimi javnimi zavodi. Pri tem sta ključni 
orodji zlasti Servis pobude meščanov, ki deluje od leta 2008 in je 
namenjen konkretnim opozorilom na morebitne težave ali napa-
ke, ter Dnevi odprtih vrat, ki potekajo od leta 2006 in omogočajo 
osebno srečanje in pogovor z županom. 

Kljub temu predstavlja delovanje iniciative Uredimo Vodnikovo v 
Ljubljani zanimiv model, ker naslavlja kompleksnejše povezova-
nje akterjev v okviru sosedstva, v tem primeru vezanega na ure-

janje ene od sekundarnih mestnih vpadnic. Posebej dragoceno 
je pri tem povezovanje pobude prebivalcev 'od spodaj' s Četrtno 
skupnostjo Šiška in prek nje z mestno upravo. Pomemben je tudi 
način delovanja, ki s kombinacijo tematskih javnih dogodkov na 
temo prometne ureditve in dogodkov bolj družabnega značaja po 
eni strani odpira javno razpravo z zainteresirano javnostjo in po 
drugi strani krepi povezanost lokalne skupnosti. Prav to so zna-
čilnosti, zaradi katerih predstavlja iniciativa Uredimo Vodnikovo 
zanimiv primer, ki bi lahko predstavljal vzor tudi za marsikatero 
drugo pobudo v mestu in širše. Dejstvo, da je Mestna občina 
Ljubljana za pridobitev evropskih sredstev kot celostno teritorial-
no naložbo prijavila tudi ureditev kolesarske infrastrukture in s tem 
celovitejšo preureditev Vodnikove ceste, kaže, da utegnejo priza-
devanja iniciative kmalu obroditi tudi otipljivejše sadove. Kaže pa 
tudi, da je Mestna občina Ljubljana prepoznala predloge iniciative 
kot dragocen prispevek k urejanju mesta in s tem dala priznanje 
tudi načinu delovanja iniciative. S tem pa je posredno izkazala za-
upanje tudi trajnostnemu urejanju prostora od spodaj kot takemu 
in povezovanju mehkih vsebin s prenovo infrastrukture.

Predgovor

TA D E J  Ž A U C E R

Služba za trajnostno mobilnost 
in prometno politiko, Ministrstvo 
za infrastrukturo
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Vodnikova cesta je ena zanimivejših ljubljanskih vpadnic s prav 
posebnim značajem. Ob njej se prepletajo različni urbanistični in 
kulturni vzorci, ki odražajo različna zgodovinska obdobja v razvo-
ju tega dela mesta. V urbanističnem smislu predstavlja preplet 
različnih morfoloških vzorcev: osrednja vaška cesta, predmestna 
cesta z začetka 20. stoletja, modernistična mestna vpadnica. 

Pomembno jo zaznamuje tudi njeno zaledje. Na eni strani nas 
čaka vas, kakršna je bila tu, preden jo je doseglo mesto, in je še 
kako živa. V prostoru med Vodnikovo cesto in Šišenskim hribom 
mokrotni travniki, kmetije, kozolci in gospodarska poslopja še 
vedno prevladujejo nad novejšimi urbanimi strukturami. Na drugi 
strani se med Vodnikovo in Celovško cesto s predmestno urbani-
stično zasnovo iz začetka 20. stoletja prepletajo ulice in poti, ob 
katerih prevladujejo vrstne hiše iz 60-ih in 70-ih let 20. stoletja. 
Obe strani sta pomembni za današnje delovanje in življenje ob 
Vodnikovi cesti ter ponujata na eni strani dragocen presek skozi 
razvoj mesta, na drugi strani pa kljub pogosto nenačrtnemu ra-
zvoju tudi kakovostno bivalno okolje.

Prometna ureditev ceste, ki je v več fazah nastajala od sredine 
60-ih let 20. stoletja, je prek vseh raznolikih urbanih vzorcev vsi-
lila razkošen cestni profil s širokimi voznimi pasovi za avtomobile, 
kar v več odsekih povzroča konflikte z grajeno strukturo ter v 
podrejen položaj postavlja tako pešce in kolesarje kot mestno 
zelenje. Prevladujoč avtomobilski značaj ceste je v vedno bolj iz-
razitem nasprotju tudi s preobrazbo mesta Ljubljana v bolj zeleno 
in sodobno trajnostno mesto. 

Na to je v zadnjih letih najprej opozorila iniciativa Uredimo Vodniko-
vo. Obrnila se je na Mestno občino Ljubljana in Četrtno skupnost 

Zakaj prav 
Vodnikova cesta?

Zgornja Šiška na Franciscejskem katastru za Kranjsko (1823-1869). (Vir: Arhiv Republike  Slovenije)
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Šiška ter prek slednje vzpostavila tvorno sodelovanje pri nadaljnjih 
aktivnostih za preobrazbo vpadnice v sodobno mestno cesto. V 
dobrih dveh letih je ob podpori Četrtne skupnosti Šiška, strokovnih 
organizacij, zlasti IPoP, ter mnogih lokalnih akterjev – naj izpostavi-
mo vsaj vlogo Vodnikove domačije – organizirala vrsto dogodkov, s 
pomočjo katerih je ozaveščala o urbanistični problematiki, odpirala 
javno razpravo o problemih in možnih rešitvah, ter predvsem pove-
zovala lokalno skupnost prebivalcev in drugih akterjev ob cesti. Dva 
ulična festivala, trije urbani sprehodi Jane's Walk, delavnica s prebi-
valci, garažna razprodaja ter sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo 
so bili najbolj odmevni dogodki te vrste.

Prav z načinom delovanja, ki pobude s strani prebivalcev ob 
podpori strokovnih organizacij poveže s formalnimi nosilci lokalne 
samouprave in mestno upravo, na eni strani ter z odprtim delo-
vanjem ter krepitvijo lokalne skupnosti na drugi strani predstavlja 
iniciativa Uredimo Vodnikovo zanimiv primer, ki bi lahko predsta-
vljal vzor tudi za marsikatero drugo pobudo v mestu.

Zgornja Šiška na Franciscejskem katastru za Kranjsko (1823-1869). (Vir: Arhiv Republike  Slovenije)

Gostilna Pri Pavšiču v Zgornji Šiški.  
(Vir: Gostilne v Šiški, Slovenski etnograf 25/26, 1972/1973, avtor: Tanja Tomažič)
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Ukrepe s področja urejanja prometa težko označimo za pravilne 
in nepravilne ali dobre in slabe. Vsak ukrep je lahko pravilen 
ali nepravilen, odvisno od tega, kaj želimo z ukrepom doseči. 
Ključno je torej h katerim ciljem ukrepi vodijo. Če ni postavljenih 
strateških ciljev na področju urejanja prometa, potem je vsak 
ukrep lahko dober.

PROMETNA POLITIKA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Ljubljana si je na področju prometne politike postavila cilje leta 
2012 v Navodilih za načrtovanje prometnih ureditev v MOL. 
Postavljen je bil cilj: do leta 2020 zmanjšati število avtomobilskih 
potovanj na eno tretjino vseh potovanj. Druga tretjina poti bi se 
opravila peš in s kolesom, tretja z javnim prevozom. V skladu s 
tem so bile opredeljene poglavitne akcije za dosego teh ciljev. S 
področja hoje lahko izpostavimo cilj, da bodo prebivalci sosesk 
dobili varne poti do parkov, šol, domov za starejše in postajališč 
LPP. S področja kolesarjenja, da bodo zaposleni za 40 % več 
uporabljali kolesa za pot na delo, dijaki in študentje pa 50 % več, 
ob tem, da se bodo prometne navade spremenile tako, da bo 
manj poti opravljenih z avtomobilom (str. 9).1

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana (CPS MOL), 
sprejeta 20171, ohranja cilj Ljubljane iz leta 2012 – zmanjšati število 

voženj z avtomobilom na 33 % do leta 2020. Hkrati v poglavju 
Vizija CPS MOL poudarja, da bo v načrtovanju prometa poudarek 
na sobivanju vseh udeležencev v prometu, prednosti pa bodo 
deležne tiste oblike mobilnosti, ki so z vidika onesnaževanja, 
hrupa, porabe energije in prostora najugodnejše. V sami Viziji pa 
se poudarek namenja dobrim pogojem za hojo in kolesarjenje ter 
učinkovitemu javnemu prevozu (str. 17). 

V CPS MOL so v skladu s krovnim ciljem zmanjšanja potovanj z 
avtomobilom na tretjino vseh potovanj določeni naslednji strate-
ški cilji – navajamo le tiste, ki so relevantni v kontekstu prenove 
Vodnikove ceste, torej izbrane cilje iz stebrov več ljudi pešači, 
več ljudi kolesari in optimiziran motorni promet. 

 > Večji delež in večje zadovoljstvo pešcev v prometu na ravni 
celotnega mesta

 > Boljša dostopnost do središča mesta za pešce

 > Večji delež šolarjev, ki v šolo pešačijo

 > Urejanje peš površin, tako da so dostopne in varne za vse 
uporabnike

 > Večji delež kolesarjev v prometu in večji delež poti, opravljen 
s kolesom

 > Boljša dostopnost za kolesarje

 > Manj voženj z avtomobilom

 > Učinkovita parkirna politika

 > Manjša onesnaženost (str. 21)

Za povečanje pešačenja CPS MOL kot bistveno izpostavlja prila-
gajanje prometnih ureditev pešcem in načrtovanje po meri pešca. 
Poudarek je na varnih, udobnih in prijetnih peš poteh in prehodih 
za pešce (str. 23). Pri rekonstrukcijah mestnih prometnic bo v 
prvi vrsti poskrbljeno za varno in udobno pešačenje. Poleg tega 
je iz stališča varnosti pešačenja pomembno zmanjšati število 
motornih vozil in promet umiriti (str. 24). Za večje zadovoljstvo 
pešcev pa je naveden ukrep preureditev ulic po načelu skupne-
ga prometnega prostora (ang. shared space) (str. 25). Središče 
mesta bo za pešce bolje dostopno predvsem zaradi izboljšanja 
pogojev za pešačenje in varnosti na vpadnicah in drugih glavnih 
mestnih cestah, še navaja CPS.  

1 Navodila za načrtovanje prometnih ureditev 
v MOL (2012). Dostopno na: https://www.

ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/promet-in-
mobilnost/prometna-politika-mol/

2 Celostna prometna strategija Mestne občine 
Ljubljana (2017). Dostopno na: https://

www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/promet-in-
mobilnost/prometna-politika-mol/

3 https://cpsmol.projekti.si/kon%C4%8Dni-cps

Vodnikova cesta v 
kontekstu prometne 

politike Ljubljane
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Na področju kolesarjenja je strateški cilj boljša dostopnost za ko-
lesarje, kar vključuje prednost kolesarjev pred drugimi, motornimi 
prevoznimi sredstvi, in urejanje udobnih, varnih in hitrih kolesar-
skih površin ob vpadnicah in glavnih cestah (str. 29). 

Strateški cilj stebra motorni promet, manj voženj z avtomobilom 
bo Ljubljana dosegla s prostorsko smiselnim umirjanjem motor-
nega prometa, ki ga bo spremljalo širjenje prostora urejenega po 
meri pešca in kolesarja (str. 43).

V skladu s temi cilji CPS MOL so med ostalimi ukrepi v akcijskem 
načrtu navedeni tudi:

 > Širitev peš cone v središču mesta in posameznih četrtnih 
skupnostih

 > Preureditve ulic po načelu skupnega prometnega prostora

 > Širitev in dograditev pločnikov

 > Ureditev širokih in udobnih površin za pešce ob vpadnicah

 > Novi drevoredi ob vpadnicah in drugih cestah (za prijetnejše 
pešačenje)

 > Novi in dvignjeni prehodi za pešce

 > Urejanje varnih šolskih poti

 > Vzpostavitev neprekinjene, udobne in varne mreže glavnih in 
povezovalnih kolesarskih povezav

 > Odprava nevarnih točk v kolesarski mreži

 > Ureditev predfaze za kolesarje in pešce v semaforiziranih 
križiščih (str. 48, 49)

V procesu oblikovanja CPS MOL je bilo izvedenih več javnih razprav, 
delavnic, anket in vprašalnikov, saj je bilo vključevanje javnosti v pri-
pravo celostne prometne strategije močno poudarjeno. Pri pre-
gledu pripomb in pobud, ki so se nanašale na Vodnikovo cesto 
lahko že pri hitrem pregledu ugotovimo, da se jih večina nanaša 
na hojo in kolesarjenje, udeleženci javnih razprav pa so si želeli 
predvsem izboljšanje varnosti, udobja in prijetnosti kolesarjenja 
in hoje3. 

Tudi pobuda Uredimo Vodnikovo močno poudarja vključevanje 
lokalnih prebivalcev in uporabnikov Vodnikove ceste. Z namenom 

izražanja pobud in usklajevanja rešitev so bile organizirane delav-
nice, intervjuji in t. i. Jane's Walk – urbani sprehod, na katerem 
so udeleženci skupaj s koordinatorji pobude Uredimo Vodnikovo 
pregledali izbrane odseke Vodnikove in predloge ukrepov, ki so 
se na te odseke nanašali. Pomembno je namreč, da vključevanje 
javnosti ni le enkraten dogodek ob pripravi strateških dokumen-
tov, ampak način oblikovanja rešitev, ukrepov. S tem je pobuda 
Uredimo Vodnikovo nadaljevala dobro prakso vključevanja prebi-
valcev v pripravo strateških dokumentov, saj je prebivalce in upo-
rabnike Vodnikove z različnimi participativnimi metodami vključila 
v načrtovanje prometnice. Tako lahko sklenemo, da predlog nove 
ureditve Vodnikove ne predstavlja le implementacije krovnih, stra-
teških in operativnih ciljev Celostne prometne strategije Mestne 
občine Ljubljana, ampak predstavlja logično nadaljevanje vključe-
vanja prebivalcev v pripravo strategije – vključevanje prebivalcev v 
pripravo in načrtovanje ukrepov urejanja prometa na ravni ceste. 

Foto: Arne Peterlin
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Prikaz urbanističnih značilnosti Vodnikove ceste med ulico Na Jami in obvoznico (Shema: Matevž Frančič)
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Vodnikova cesta je ena živahnejših in bolj zanimivih ulic izven 
strogega mestnega središča, kjer se prepletajo različne tipolo-
gije, vsebine in točke kulturne in naravne dediščine. Kot glavne 
lastnosti lahko izpostavimo naslednje:

PESTROST AMBIENTOV: 
vaški značaj območja okoli Vodnikove domačije, mreža prečnih 
ulic predmestne paviljonske stanovanjske zazidave, odprte 
zelene površine z drevoredi kot robovi načrtno oblikovanih 
modernističnih sosesk, odprte javne površine, kot sta tržnica 
in Športni park Ilirija,

VSEBINSKA PESTROST: 
lokali, bolnica Petra Držaja, osnovne šole, varstveno-delovni 
center Tončke Hočevar (VDC Tončke Hočevar), kulturni center 
Vodnikova domačija, Športni park Ilirija, tržnica, kmetije, gasil-
ski dom, stanovanjske hiše in bloki,

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA: 
Vodnikova domačija, stara skakalnica, bukev pred Vilo Dur-
mitor, kapelica, Gasilski dom, OŠ Valentina Vodnika in park 
ob njej, parkovna ureditev Šišenske soseske 6 (ŠS6), Pot ob 
žici (oz. Pot spominov in tovarištva, PST) oziroma Šišenska 
promenada,

STIK S KRAJINSKIM PARKOM TIVOLI, ROŽNIK 
IN ŠIŠENSKI HRIB: 

neposredna povezava in izhodišče do naravnega območja 
Šišenskega hriba, Mosteca in posredno do Polhograjskega 
hribovja.

Glavne urbanistične poteze Vodnikove ceste prikazuje shematski 
prikaz, iz katerega lahko razberemo posamezne problemske sklope:

1. historično vaško jedro Zgornje Šiške okoli nekdanjega gradu Jama,
2. predmestna ulična mreža iz 1. polovice 20. stoletja ter
3. modernistična vpadnica in rob stanovanjske soseske iz 2. polovice 20. stoletja.

Po omenjenih problemskih sklopih so v nadaljevanju opisani 
problemi in priložnosti, kasneje pa tudi predlogi ukrepov in 
rešitev. Kot poseben sklop je obravnavano križišče Vodnikove 
in Šišenske ceste, saj zaradi zahtevnosti zahteva posebno 
pozornost.

Analiza stanja 
po problemskih 
območjih
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PROBLEMI

PRILOŽNOSTI

historično vaško jedro 
Zgornje Šiške: 

med ulico Na Jami  
in Pavšičevo ulico

 > popolna odsotnost pločnikov na severni strani ulice med 
Pavšičevo in Gospodinjsko, ki predstavlja enega najnevarnejših 
odsekov ulice (po Vodnikovi poteka šolska pot!),

 > nevarni potek kolesarske steze na južni strani, ki nekajkrat na 
nepričakovanih in nevarnih mestih zavije s ceste na pločnik in 
obratno,

 > neustrezno in neprimerno urejanje mirujočega prometa, ki 
pušča pešce in kolesarje v povsem podrejenem položaju:  
(1) nesprejemljivo parkiranje pred Vodnikovo domačijo,  
(2) bočno parkiranje pred bolnico in  
(3) bočno parkiranje pod staro skakalnico, ki pušča pešcem v 
najožjih delih manj kot 1 m prehoda,

 > nevarni in slabo označeni prehodi za pešce  
(po Vodnikovi poteka šolska pot),

 > odsotnost mestnega zelenja  
(vaška lipa na križišču z ulico Pod hribom),

 > odsotnost urbane opreme: klopi, stojala za kolesa, smetnjaki, 
usmerjevalne table,

 > neurejeni ekološki otoki.

 > urbanistično zanimiva in razgibana tipologija pozidave  
(vas s konca 19. stoletja in predmestje z začetka 20. stoletja) 
organsko vpeta v modernistično strukturo iz sredine 20. 
stoletja,

 > neposreden stik s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib, izhodišče za rekreacijo,

 > možnost preureditve stolpa stare skakalnice kot lokalne 
dominante (razgledišče),

 > vsebinska pestrost: kulturni center Vodnikova domačija, 
bolnica, VDC Tončke Hočevar, bližina Osnovne šole Riharda 
Jakopiča, lokali, stanovanja, kmetije,

 > kulturna in naravna dediščina: Vodnikova domačija, stolp 
stare skakalnice, bukev pred vilo Durmitor, kapelica, ostanki 
kostanjevega drevoreda v bolnišničnem parku,

 > možnost oblikovanja vaškega jedra kot navezavo na Trg 
prekomorskih brigad prek bolnišniškega parka.
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PROBLEMI

PRILOŽNOSTI  > širok ulični profil, ki omogoča sodobno, ozelenjeno in 
prometno varno in bivanjsko prijetno ureditev ceste,

 > zlasti na severni strani lepa mreža prečnih ulic in izoblikovan 
ulični rob,

 > neposreden stik vasi z nekaterimi še vedno aktivnimi 
kmetijami in sodobnim mestom oz. predmestjem,

 > pestrost in enakomerna razporeditev lokalov,

 > Vodnikova je povezovalna pot do rekreacijskih površin v 
okviru Šišenskega hriba in Mosteca ter Polhograjskega 
hribovja, tako za pešce kot za kolesarje.

 > urbanistično nedokončan poseg širitve ceste iz 60-ih let 19. stoletja, čigar zapuščina 
je popolnoma degradiran južni ulični rob,

 > popolnoma raven odsek in širok cestni profil kljub omejitvam omogočata izjemno 
visoke hitrosti voznikov avtomobilov,

 > obstoječi prehodi za pešce so nevarni (Tugomerjeva, Pavšičeva, Martina Krpana)  
– slaba vidljivost, visoka hitrost voznikov (po Vodnikovi poteka šolska pot),

 > manjkajoči prehod za pešce – Freyerjeva ulica,
 > novi Občinski prostorski načrt (OPN) ne zahteva več gradnje na ulični rob, s čimer 

se prekinja prostorska kontinuiteta,
 > onesnaženje s hrupom,
 > odsotnost mestnega zelenja,
 > odsotnost urbane opreme: klopi, stojala za kolesa, smetnjaki, usmerjevalne table, ... ,
 > neustrezna postavitev prometnih znakov na peščeve površine,
 > manjkajoča avtobusna postaja proge št. 7 (postaja je premaknjena preko križišča s    

Šišensko, s čimer je razporeditev med sosednjima postajama neenakomerna in prevelika),
 > vijuganje kolesarske steze s ceste na pločnik ter nazaj (po Vodnikovi poteka šolska pot),
 > prekomerno plakatiranje,
 > slaba povezanost z zaledjem – Šišenskim hribom,
 > neurejeni ekološki otoki.

Predmestna ulica:
od Pavšičeve ulice  
do Šišenske ceste
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PROBLEMI

PRILOŽNOSTI

Križišče Vodnikova 
cesta – Šišenska cesta

 > kljub zahtevni ožini na strani proti mestu je na strani iz mesta 
veliko odprtih površin, ki omogočajo kvalitetne urbanistične 
rešitve,

 > prostorske dominante: gasilski dom.

 > preobremenjenost z vsemi oblikami prometa v konicah,

 > nezadostne širine pločnikov zlasti na strani proti mestu  
– IZJEMNO NEVAREN ODSEK ZA PEŠCE,

 > kolesarska steza pred križiščem izgine (v večini smeri), tako 
da so kolesarji prepuščeni lastni iznajdljivosti  
– IZJEMNO NEVAREN ODSEK ZA KOLESARJE,

 > neustrezna postavitev prometne signalizacije na peščeve 
površine (ki so že tako nezadostnih dimenzij),

 > zahtevna urbanistična struktura,

 > onesnaženje s hrupom,

 > onesnaženje z reklamnimi panoji.
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PROBLEMI

Modernistična 
vpadnica: od Šišenske 
ceste do obvoznice

 > urbanistično zanimiv in kvaliteten preplet modernističnih 
stanovanjskih sosesk z odprtimi zelenimi površinami, paviljonske 
stanovanjske gradnje in kompleksov javnega značaja,

 > izjemno kvaliteten rob stanovanjske soseske z izoblikovanim dvojnim 
drevoredom, ki teče od Rašiške do Tržnice Koseze po severni strani 
ulice,

 > prečenje Šišenske promenade pri Tržnici Koseze (PST) – peš os, ki 
povezuje soseske od Celovških dvorov do Mosteca,

 > izoblikovan park s spominskim obeležjem ob Osnovni šoli Valentina 
vodnika,

 > izjemna vsebinska pestrost: športno-rekreacijski park, šola, tržnica, 
lokali, stanovanja,

 > kulturna dediščina: PST, Osnovna šola Valentina Vodnika,

 > širok ulični profil, ki omogoča sodobno, ozelenjeno prometno varno 
in bivanjsko prijetno ureditev ceste,

 > možnost kvalitetnega oblikovanja »tržnega« središča okoliških sosesk.

 > vijuganje kolesarske steze s ceste na pločnik ter nazaj  
(po Vodnikovi poteka šolska pot),

 > zelo dolgi odseki brez prehodov za pešce (med Rašiško in tržnico ni 
nobenega prehoda),

 > divje parkiranje na površinah za pešce pred Športnim  
parkom Ilirija,

 > nedovoljeno kratkotrajno parkiranje – 'drop-off' (pogosta je praksa 
kratkotrajnega ustavljanja avtomobilov, za katero ni urejenih možnosti 
in je zato nevarna za pešce in kolesarje),

 > visoke hitrosti avtomobilov,
 > prekomerno onesnaženje z oglaševanjem,
 > zunanja ureditev tržnice: neurejen stik tržnice z Vodnikovo – stiskal-

nica odpadkov, neurejeni nivoji, nedostopnost za invalide, odsotnost 
tlakovanja, odsotnost urbane opreme, mestnega zelenja, ... ,

 > neurejene in zanemarjene brežine ulice med tržnico in obvoznico, z 
divjim parkiranjem na levem bregu,

 > zapuščene prečne peš povezave s stanovanjskimi soseskami  
– levi breg,

 > odsotnost mestnega zelenja – dopolnitve,
 > odsotnost urbane opreme.

PRILOŽNOSTI
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Kot izhaja iz presoje prometne varnosti (Smernice za prometno 
varnost, 2018) je Vodnikova cesta pomembna zbirna mestna 
cesta. Predstavlja alternativno tranzitno povezavo Celovški cesti 
ter je pomembna tranzitna cesta za kolesarski promet in javni 
potniški promet. 

Po podatkih, pridobljenih s štetjem prometa, je povprečni letni 
dnevni promet (PLDP) na Vodnikovi cesti v razredu do 10.000 
PLDP. Glede na opazovane prometne razmere je konični promet 
na smer manjši od 500 vozil na uro ali eno vozilo na največ 7 
sekund. Z vidika kapacitete je cesta zasedena manj kot 40 %, 
gostota prometa torej ni kritična. V strukturi vozil je več kot 90 % 
osebnih vozil in do 10% ostalih vozil težjih kategorij. Prometne 
obremenitve in prognoze ne zahtevajo povečanja kapacitet in s 
tem spremembe sedanjega stanja dvosmerne dvopasovne ceste 
za mešani motorni promet. 

Širine vozišč so raznolike in sicer od 2,80 m do 4,10 m. 
Neenotnost cestnega profila je prometno nevarna. Obrobna 
zazidava bistveno vpliva na širine cestnega profila in tekom 
celotne trase se pojavlja veliko konfliktnih situacij. Okolica ceste 
in ureditve javnega prostora so kaotične in potrebne jasnih 
usmeritev za enotno urejanje obcestnih ureditev.

Analiza nezgod na Vodnikovi cesti je bila narejena na osnovi 
podatkov Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), ki ima 
podatke zbrane iz različnih podatkovnih baz in zabeležk policije. 
Analizirane so bile nezgode na Vodnikovi cesti za obdobje 10 let 
od 2007 do 2017.

Presoja  
prometne varnosti

Nezgode na delu Vodnikove od ulice Na Jami do Šišenske ceste 
so se v opazovanem obdobju zgodile 95-krat ali povprečno 9,5-
krat letno. Smrtnih žrtev ni bilo, je pa bilo 9 težje poškodovanih 
in 38 z lažjimi poškodbami. Nezgode na delu Vodnikove od 
Šišenske do severne mestne hitre ceste so zabeležene 93-krat, 
od tega ena s smrtnim izidom, 17 s hudimi poškodbami in 49 
nezgod z lažjimi telesnimi poškodbami (Smernice za prometno 
varnost, 2018). 

Po kriteriju ocene ekonomskega stroška udeležencev nezgod 
je v opazovanem 10-letnem obdobju nacionalna ekonomska 
škoda 31,5 mio EUR, kot posledica smrtne žrtve, hudih in lažjih 
poškodb prometnih udeležencev na odseku Vodnikove ceste od 
Na Jami do Severne hitre ceste v dolžini 1,74 km.

Z vidika prometne varnosti je ena najbolj nevarnih točk križišče Vodnikove in 
Šišenske ceste. (Foto: Arhiv IPoP)
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Po predhodnih aktivnostih, med katerimi naj omenimo urbani 
sprehod Jane's Walk z naslovom Pot urbane prehrane, ki je v 
organizaciji IPoP potekal vzdolž Vodnikove ceste 4. maja 2015, je 
bila konec leta 2015 ustanovljena iniciativa Uredimo Vodnikovo. 
Prvi korak je bilo elektronsko sporočilo z opisom problemov in 
nekaterih predlogov, naslovljeno na Mestno občino Ljubljana in 
Četrtno skupnost Šiška, ki je predstavljalo izhodišče za razpravo 
ter spodbudo za oblikovanje iniciative. V decembru je sledila 
vzpostavitev spletnega mesta iniciative v okviru družabnega 
omrežja Facebook: 

 > https://www.facebook.com/pg/uredimo.vodnikovo/

Iniciativa  
Uredimo Vodnikovo

Knjižnica pod krošnjami na uličnem festivalu Oživimo Vodnikovo septembra 2016. (Foto: Arhiv IPoP)
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1. DOPIS MOL IN ČETRTNI SKUPNOSTI ŠIŠKA
27. novembra 2015 je bilo poslano elektronsko pismo na naslov 
MOL in Četrtne skupnosti Šiška. Pismo je predstavljalo izhodišče 
za odprto debato o Vodnikovi cesti in začetek delovanja iniciative 
Uredimo Vodnikovo.

 > https://www.facebook.com/uredimo.vodnikovo/
posts/1314815691877378:0 

2. JANE'S WALK 2016: UREDIMO VODNIKOVO
Nedelja, 8. maj 2016, ob 10.30, zbirno mesto je bilo na 
križišču Vodnikove in avtocestnega obroča. 

Na sprehodu, ki je potekal od križišča Vodnikove z avtocestnim 
obročem do Vodnikove domačije, smo izpostavili prostorske in 
druge kvalitete, značilnosti in posebnosti Vodnikove ceste ter 
poskusili oblikovati predloge za urbanistične in prometne proble-
me trenutne ureditve. Sprehod je bil namenjen spoznavanju in 
povezovanju med prebivalci in drugimi uporabniki Vodnikove ter 
izmenjavi mnenj in pobud.

 > http://ipop.si/janes-walk-2016-ljubljana-zgornja-siska/ 

 > http://www.delo.si/novice/ljubljana/za-urejen-promet-na-
zeleni-vodnikovi.html

Pregled aktivnosti  

Maja 2016 je vzdolž Vodnikove potekal urbani sprehod Jane's Walk z naslovom Uredimo Vodnikovo. (Foto: arhiv IPoP)
Zapiski ene od skupin z delavnice Kakšno Vodnikovo si želimo? novembra 
2016. (Foto: arhiv IPoP)
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3. PRIPOMBE NA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Junij 2016

 > https://www.facebook.com/uredimo.vodnikovo/

4. ULIČNI FESTIVAL OŽIVIMO VODNIKOVO 2016
Vodnikova cesta, Ljubljana, Dan brez avtomobila,  
22. september 2016, 10.00–20.00

Ulični festival Oživimo Vodnikovo je jasno pokazal, kako bi lahko 
živele ulice, če na njih ne bi bilo toliko avtomobilskega prometa. Ko 
desetletnik iz soseščine, ki ga prej še nikoli nisi videl, pove, da je 
takšno druženje zakon in da bi si vedno želel takšne ulice, potem 
veš, da je festival uspel. Sodelujoči: IPoP – Inštitut za politike pros-
tora, Vodnikova domačija, Slovenska policija, Vrtko d.o.o., Varstve-
no delovni center Tončke Hočevar, ŠUS Eurofitness, Spletna trgo-
vina in portal Alaja.si, Javni zavod Mladi zmaji, Prostovoljno gasilsko 
društvo Zgornja Šiška in drugi.
 > http://ipop.si/2016/09/16/ulicni-festival-ozivimo-vodnikovo/ 

 > http://ipop.si/ozivimo-vodnikovo/ 

5. KAKŠNO VODNIKOVO SI ŽELIMO?
Sreda, 30. november 2016, od 17.00 do 19:30, Vodnikova 
domačija, Ljubljana

Člani pobude Uredimo Vodnikovo so s podporo IPoP – Inštituta za 
politike prostora v Vodnikovi domačiji pripravili dogodek, na katerem 
so lahko prebivalci Vodnikove ceste povedali, kakšno ureditev te 
pomembne šišenske ceste si želijo, kaj so njene največje pomanj-
kljivosti in kako bi jih lahko odpravili. Organizatorji dogodka »Kakšno 
Vodnikovo si želimo?« so najprej predstavili primere dobrih praks iz 
Slovenije in tujine, po katerih bi se v prihodnje lahko zgledovali tisti, 
ki bodo skrbeli za ureditev Vodnikove ceste, potem pa z delavnico 
zbrali predloge prebivalcev. Kot so poudarili organizatorji, bodo re-
zultati delavnice služili kot eno od izhodišč za nadaljnje korake pri 
urejanju Vodnikove ceste.
 > http://ipop.si/2016/11/23/kaksno-vodnikovo-si-zelimo/ 
 > https://www.dnevnik.si/1042755624 
 > https://www.facebook.com/uredimo.vodnikovo/photos/a.1314

815731877374.1073741827.1314797255212555/18217069
47854914/?type=3&theater 

Uličnega festivala Oživimo Vodnikovo septembra 2016 so se udeležili tudi predstavniki Četrtne skupnosti Šiška. (Foto: arhiv IPoP)

Dogajanje pred Vodnikovo domačijo med uličnim festivalom Oživimo Vodnikovo septembra 2016. (Foto: arhiv IPoP)
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6. JANE'S WALK 2017:  
PRED MESTOM IN ZA VASJO
Sobota, 6. maj 2017, ob 11.00, zbirno mesto je bilo pred 
Vodnikovo domačijo.  

Ko v Ljubljani stopimo z vpadnice, pa tudi če je to pomožna 
vpadnica, kakršna je Vodnikova cesta, nas za prvim ovinkom 
čaka drugačen svet. Vas, kakršna je bila tu, preden jo je doseglo 
mesto, je še kako živa. Na tokratnem sprehodu po Šiški so se 
udeleženci posvetili zakulisju mesta, manj znanim ambientom v 
zaledju vpadnice, ki ponujajo na eni strani dragocen presek skozi 
razvoj mesta, na drugi strani pa kljub pogosto nenačrtnemu ra-
zvoju tudi kakovostno bivalno okolje.
 > https://www.facebook.com/events/1137818032995579/ 

7. GARAŽNA RAZPRODAJA
20. avgust 2017 od 10.00 do 16.00

V nedeljo, 20. avgusta 2017, med 10.00 in 16.00 so se Šiškarji 
družili pred Vodnikovo domačijo in prodajali, kupovali, izmenjevali 
in podarjali vse mogoče – od oblačil in knjig do igrač in kavnih 
servisov. Vodnikova domačija je dogodek popestrila z izmenje-
valnico plažne literature in slikanic ter dopoldanskim pripovedo-
vanjem za otroke.
 > https://www.facebook.com/events/1969252856643575/

8. ULIČNI FESTIVAL VEČ KOT CESTA DO MESTA
22. september 2017 od 10.00 do 18.00

Za večino je Vodnikova le še ena cesta, po kateri se lahko pri-
peljejo od obvoznice do mesta. Pa še zdaleč ni tako. V hišah 
ob cesti je nanizana vrsta zanimivih zgodb – od kmetij do tren-
dovskih frizerskih salonov, od prodajalne oblačil iz druge roke 
do orkestra policijske godbe. Pa rojstna hiša prvega pomemb-
nejšega slovenskega pesnika Valentina Vodnika in smučarska 
skakalnica. Dan brez avtomobila 2017 je ponudil priložnost, da 
nekatere od teh zgodb spoznamo od blizu. Pokukali smo izza 
fasad in postavili naše zgodbe na cesto. Četrtna skupnost Šiška 
je poskrbela, da je bila Vodnikova med Tugomerjevo in Šišensko 
brez avtomobilov, prebivalci in redni uporabniki pa smo poskrbeli, 
da je ulica oživela.
https://www.facebook.com/events/1924796387762119/ 

Na urbanem sprehodu Jane's Walk maja 2017 smo spoznavali zaledje Vodnikove ceste. (Foto: arhiv IPoP)

Septembra 2017 je potekal ulični festival Več kot cesta do mesta. (Foto: arhiv IPoP)
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9. NAŠ MALI AVTO …  
SOUPORABA AVTOMOBILA 1 NA 1
Pogovor, Vodnikova domačija v Ljubljani, petek, 22. 
septembra 2017, ob 18.30

Souporaba avtomobila, bolj znana pod angleškim izrazom »car-
sharing«, je model kratkotrajne izposoje avtomobila, kjer se čas 
običajno meri v minutah ali urah. Izposoja je samopostrežna, bo-
disi na vnaprej določenih točkah bodisi kjerkoli v okviru širšega 
območja uporabe vozil. Zanimiv je za uporabnike, ki avto upora-
bljajo le občasno. 
Souporabo avtomobilov lahko nudijo podjetja za izposojo vozil, 
lastniki lahko svoja vozila dajejo za kratek čas na voljo drugim 
uporabnikom v okviru skupne platforme, lahko pa se sosedje in 
prijatelji organizirajo kar sami. O različnih možnostih in izkušnjah 
s souporabo avtomobilov smo se pogovarjali na okrogli mizi v 
Vodnikovi domačiji na Dan brez avtomobila v petek, 22. septembra 
2017, ob 18.30. Svoje izkušnje sta delila Aleksander Vujović, ki 
si je že leto in pol delil avto še z dvema prijateljema, ter Urša 
Hribernik iz skupnosti PiPi. Uvod v souporabo avtomobilov je 
predstavil Marko Peterlin z IPoP – Inštituta za politike prostora, ki 
je tudi moderiral pogovor.

 > http://ipop.si/2017/09/01/nas-mali-avto-souporaba-
avtomobila-1-na-1/ 

10. JANE'S WALK 2018:  
PREDLOGI ZA UREDITEV VODNIKOVE
Nedelja, 6. maj 2018, ob 17.00, zbirno mesto je bilo pred 
Športnim parkom Ilirija

V začetku leta 2018 smo v sodelovanju s prometnimi strokov-
njaki oblikovali konkretne predloge za ureditev Vodnikove ceste 
med ulico Na Jami in obvoznico, o katerih smo se pogovorili z 
udeleženci sprehoda. Sprehodili smo se vzdolž Vodnikove in se 
na petih mestih pogovorili o rešitvah posameznih odsekov ulice: 
pred Športnim parkom Ilirija, pri križišču s Freyerjevo ulico, pri 
križišču s Scopolijevo ulico, pri Vodnikovi domačiji in zaključili s 
sproščenim pogovorom v Kinu Šiška.
https://www.facebook.com/events/299145210618424/

Avgusta 2017 so Šiškarji pred Vodnikovo domačijo prodajali, kupovali, izmenjevali in podarjali na  
1. šišenski garažni razprodaji. (Foto: arhiv IPoP)

Na urbanem sprehodu maja 2018 so predstavniki iniciative Uredimo Vodnikovo  
predstavili predloge za ureditev Vodnikove. (Foto: arhiv IPoP)
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Predlogi za 
trajnostno urbano 

regeneracijo
Na podlagi analize stanja ter razprav s prebivalci, zlasti posveta 
Kakšno Vodnikovo si želimo?, smo v nadaljevanju opredelili splošne 
cilje preurejanja Vodnikove ceste.

SPLOŠNI CILJI ZA UREDITEV VODNIKOVE
 > Varni in udobni pločniki ter kolesarske steze na celotnem 

obravnavanem odseku,

 > enotna širina cestišča, prilagojena za avtobus na celotnem 
obravnavanem odseku,

 > umiritev prometa,

 > ozelenitev cestnega profila, kjer je to mogoče,

 > izvedba vseh ureditev brez rušitev stavb ali ograj oz. posegov v 
lastništvo,

 > ureditev posameznih odsekov glede na njihove urbanistične 
značilnosti (vas, predmestje, paviljonska zazidava) in 

 > določitev ambientov, ki zaradi zahtevnosti in posebnih značilnosti 
zahtevajo ločeno projektno obravnavo: (1) okrog Vodnikove 
domačije, (2) iztek stare skakalnice, (3) okrog gasilskega doma 
in (4) okrog Tržnice Koseze.

V nadaljevanju smo izvedli osnovne prometne analize, ki so skupaj s 
splošnimi cilji služile kot osnova za projektna izhodišča za urejanje: 
štetje prometa, evidentiranje parkirnih mest na Vodnikovi in v bližnjem 
zaledju, merjenje obstoječih prometnih profilov.

PROJEKTNA IZHODIŠČA ZA UREJANJE
 > Enotna širina voznega pasu – 3 m,

 > kolesarji in pešci so dvignjeni glede na cestišče, na istem nivoju,

 > enostransko parkiranje, kjer je dovolj prostora,

 > zasaditev drevja med parkirnimi mesti, kjer je to mogoče,

 > na peš in kolesarskih površinah ni prometnih znakov.
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Smernice za prometno varnost (2018) glede na ugotovitve o po-
manjkljivostih prometne varnosti predlagajo sledeče ukrepe:

1. FUNKCIJA CESTE
Vodnikova cesta je mestna zbirna cesta s tranzitnim značajem kot 
vzporednica Celovški cesti. Prometni profil ceste naj se poenoti 
z dvosmernim voziščem 2 x 3.00 m in obojestranskim nivojsko 
dvignjenim prometnim pasom za kolesarje in pešce v skupni širini 
3,50 m. Na mestih, kjer se skupna površina pešcev in kolesarjev 
zoži na manj kot 3,00 m, naj se vodi peš/kolesarski promet na 
skupnem prometnem prostoru označenem s piktogrami in v 
ožinah in prehodih s črtno kodo.

Kolesarji in pešci naj bodo na istem nivoju in prostorsko ločeni s 
piktogrami – kolesarji so bližje vozišča. Peš in kolesarski pas naj 
potekata na enotnem nivoju, stranske ulice in hišni priključki naj 
se ji nivojsko prilagajajo. 

Peš prehodi naj se izvedejo na mestih pogostega prehajanja 
pešcev, na osnovi analize gibanja pešcev. Vsi prehodi za pešce 
naj bodo nivojsko dvignjeni s klančinami na vsaj 3,00 m in prerezu 
sinusoidne oblike. 

Avtobusna postajališča naj bodo na vozišču, s talnimi oznakami 
se prepove prehitevanje stoječih avtobusov.

Ob vozišču naj se uredi vzdolžno plačljivo parkiranje na mestih, 
kjer profil ceste to dopušča. Parkirana vozila morajo biti izven 
območja preglednega trikotnika vseh uvozov in priključnih ulic. 

2. PREČNI, VZDOLŽNI PROFIL CESTE TER 
KRIŽIŠČA IN PROMETNE UREDITVE ZA 
MOTORNI PROMET

Prečni profil rekonstruirane Vodnikove ceste mora zasledovati cilj 
umiritve visokih hitrosti vozil. Odsek naj bo v celoti mestna cesta 

znotraj naselja s hitrostno omejitvijo 50 km/h. Prečni profil ima 
dvosmerno ureditev s pasovi po 3,00 m vključno s sredinsko črto 
in robnim pasom. Vzdolžni profil naj se ne spreminja. 

Smerno se mora trasa rekonstrukcije prilagajati omejitvam oko-
liške zazidave. S prilagajanjem se zagotovi najboljši razpoložljiv 
prostor za pešce in kolesarje. Horizontalne prilagoditvene krivine 
morajo imeti radij nad 200 m.

3. RANLJIVI UDELEŽENCI V CESTNEM 
PROMETU

Funkcija ceste kot mestne ceste naj zagotavlja varen peš promet 
in promet kolesarjev. Zaradi prometnih tokov, ki dosegajo do 
10.000 PLDP, je potrebno kolesarje voditi na kolesarskem pasu 
skupaj s pešci. Z vodenjem nemotornega prometa na nivoju 
nad voziščem vozil se ustvari prometno varna naravna prometna 
gradacija, kjer imajo prednost pešci, nato kolesarji in nato motorni 
promet.  

4. OBCESTNE OVIRE
Na prostoru hodnika in kolesarskega pasu ter na voznem pasu ni 
dovoljeno postavljati 

 > fiksnih ovir, kot na primer: vertikalna signalizacija, obvestilna 
signalizacija, parkomati, javna razsvetljava, koši za smeti, 
klopi in ostala urbana oprema, reklamni panoji, in podobno,  

 > in premičnih ovir, kot na primer: smetnjakov, parkiranja, 
začasnega ustavljanja vozil in podobno. 

Prometni profil hodnika in kolesarskega pasu mora biti v celoti in 
povsod brez ovir, kar edino zagotavlja varen promet in preglednost 
nemotornih udeležencev in njihovo vidnost v prostoru. Odstrani 
naj se tudi reklamne obcestne panoje iz vidnega polja voznikov.

Povzetek usmeritev za 
izboljšanje prometne varnosti
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P R E D L O G I  P O  P O S A M E Z N I H  O D S E K I H

Od ulice Na Jami  
do trga pred  

Vodnikovo domačijo

ZNAČILNOSTI
 > Pomemben javni prostor

 > Kulturna in naravna dediščina: Vodnikova 
domačija, stolp stare skakalnice, bukev pred 
vilo Durmitor, kapelica, ostanki kostanjevega 
drevoreda v bolnišničnem parku

 > Neposreden stik s Krajinskim parkom Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib, izhodišče za rekreacijo, 
glavna vstopna točka za Šišenski hrib in 
Rožnik

 > Vsebinska pestrost: kulturni center Vodnikova 
domačija, bolnica, VDC Tončke Hočevar, 
bližina Osnovne šole Riharda Jakopiča, lokali, 
stanovanja, kmetije

PROBLEMI
 > Nevaren potek kolesarske steze, ki nekajkrat 

na nepričakovanih in nevarnih mestih zavije s 
ceste na pločnik in obratno

 > Neustrezno urejanje mirujočega prometa, 
ki pušča pešce in kolesarje v povsem 
podrejenem položaju: (1) nesprejemljivo 
parkiranje pred Vodnikovo domačijo, (2) bočno 
parkiranje pred bolnico in (3) bočno parkiranje 
pod staro skakalnico, ki pušča pešcem v 
najožjih delih manj kot 1 m prehoda

 > Nevarni in slabo označeni prehodi za pešce 
oz. premalo prehodov glede na potrebe po 
prečkanju 

 > Odsotnost urbane opreme: klopi, stojala za 
kolesa, smetnjaki, usmerjevalne table, ...

 > Neurejeni ekološki otoki

REŠITVE
 > Ukinitev parkirnih mest pred Vodnikovo domačijo 

 > Cestišče se pred križiščem s cesto Pod hribom 
dvigne na nivo pločnika ter spusti za Vodnikovo 
domačijo ter tako uredi v nivoju s pločniki kot 
»shared space« oz. po vzoru Slovenske ceste 
– s tem odpadejo prehodi za pešce, Vodnikova 
domačija in celoten ambient pa dobita poseben 
predprostor – uredi se središče vasi

 > Poenoteno tlakovanje cestišča, pločnikov in 
kolesarske

 > Dopolnitev z urbano opremo

 > Premik bočnega parkiranja pod skakalnico na 
nasprotno stran, kar omogoča boljši stik ulice z 
gozdom

 > Ureditev mikro ambientov: slepe fasade, 
območje skakalnice, križišče s Pod hribom, kjer 
je vaška lipa, …
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Tloris zasnove ureditve odseka (Shema: Urška Škerl)
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Stanje v aprilu 2018 (Foto: Marko Peterlin)
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Predlog ureditve, maj 2018 (Vizualizacija: Manca Krošelj)
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Historično vaško jedro 
Zgornje Šiške:  

med trgom pred 
Vodnikovo domačijo  

in Pavšičevo ulico

REŠITVE
 > Cestišče se na najožjih delih umesti na sredino 

razpoložljivega prostora

 > Dovolj široki pločniki in kolesarske steze

 > Ustrezna rešitev avtobusnih postaj, ki je varna 
za kolesarje in za potnike, ki vstopajo na 
avtobus

 > Dopolnitev urbane opreme

 > Zasaditev dodatnih dreves, kadar je to mogoče

PROBLEMI
 > Ozki in ponekod neobstoječi pločniki na 

severni strani ulice

 > Nevarna in ozka kolesarska steza

 > Zelo nevarni prehodi za pešce 

 > Previsoke hitrosti avtomobilov

 > Pomanjkanje urbane opreme

 > Ozek ulični profil, malo prostora

ZNAČILNOSTI
 > Zanimiv, raznolik ambient

 > Kakovostna stara vaška arhitektura

 > Značaj starega jedra vasi

 > Avtobusna postaja
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Tloris zasnove ureditve odseka (Shema: Urška Škerl)
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Stanje v aprilu 2018 (Foto: Marko Peterlin)
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Predlog ureditve, maj 2018 (Vizualizacija: Manca Krošelj)
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REŠITVE
 > Poenotena ureditev širokih pločnikov in 

kolesarskih stez, na istem nivoju

 > Ohranitev bočnih parkirišč 

 > Med parkirna mesta in uvoze se zasadijo 
drevesa, ki ustvarijo manjkajoči ulični rob – 
drevored postane glavna prostorska kvaliteta, 
saj bistveno pripomore k bivanjsko prijetnejši in 
prijaznejši podobi ceste

 > Raznolika zasaditev dreves

 > Ureditev dodatnih prehodov za pešce in 
'pomolov' pri obstoječih prehodih za pešce

PROBLEMI
 > Zaradi širokega cestnega profila zelo visoke 

hitrosti avtomobilov

 > Urbanistično degradiran južni ulični rob

 > Zaradi slabe vidljivosti in velikih hitrosti nevarni 
prehodi za pešce

 > Premalo prehodov za pešce

 > Pomanjkanje mestnega zelenja

 > Slaba povezanost s Šišenskim hribom in 
zaledjem 

 > Neurejeni ekološki otoki

 > Pomanjkanje urbane opreme

 > Prekomerno plakatiranje

ZNAČILNOSTI
 > Širok ulični profil, ki omogoča sodobno, 

prometno varno in bivanjsko prijetno ureditev 
ceste

 > Na severni strani lepa mreža prečnih ulic in 
izoblikovan ulični rob

 > Neposreden stik ulice z nekaterimi še vedno 
aktivnimi kmetijami in sodobnim mestom oz. 
predmestjem

 > Pestrost in enakomerna razporeditev lokalov

Predmestna ulica: 
od Pavšičeve ulice do 

Šišenske ceste
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Stanje v aprilu 2018 (Foto: Marko Peterlin)
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ZNAČILNOSTI
 > Niz pomembnih, dobro obiskanih dejavnosti 

ob ulici

 > Značaj zelene mestne ceste, zeleni rob 
soseske z dvorednim drevoredom, PST

 > 'Trga' pri gasilskem domu ter pri Tržnici Koseze

 > Veliko merilo stavb pri Športnem parku Ilirija

 > Jasen ulični rob od Ilirije do Tržnice Koseze

REŠITVE
 > Široki pločniki in kolesarska steza, oboje na 

istem nivoju

 > Spremenjena lokacija uvoza na parkirišče Ilirija

 > Uvedba kratkotrajnega bočnega parkiranja 
pred stavno Športne unije Slovenije

 > Zasaditev dodatnih dreves v pasu pred 
Športnim parkom Ilirija

 > Odstranitev reklamnih panojev na severni strani

 > Dopolnitev urbane opreme

PROBLEMI
 > Nevarna in ozka kolesarska steza

 > Slabo urejen dostop do parkirišča Športnega 
parka Ilirija

 > Pogosto nelegalno parkiranje, tudi na pločnikih

 > Malo prehodov za pešce

 > Visoke hitrosti avtomobilov

 > Pomanjkanje urbane opreme

 > Prekomerno plakatiranje

Modernistična 
vpadnica: od Šišenske 

ceste do obvoznice
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Stanje v aprilu 2018 (Foto: Marko Peterlin)
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Povzetek

Pobuda za trajnostno urbano regeneracijo Vodnikove ceste ni 
edina pobuda za oživitev ali prenovo katere od ulic v Ljubljani. 
Kljub vsemu pa predstavlja model delovanja, ki pobude s strani 
prebivalcev ob podpori neodvisnih strokovnih organizacij poveže 
s formalnimi nosilci lokalne samouprave in mestno upravo, v na-
šem prostoru svež način povezovanja akterjev pri urbani prenovi. 
Kateri so torej ključni gradniki tega modela?

1. OBLIKOVANJE LOKALNE POBUDE
Prvi ključen korak je povezava aktivnih lokalnih prebivalcev v 
lokalno pobudo. Ne gre le za združevanje moči posameznikov in 
delitev dela, pač pa tudi za uglasitev mnenj, želja in pričakovanj, 
ki jih skupno delovanje zahteva. To omogoča oblikovanje širše 
sprejemljivih pobud in predlogov.

Čeprav je v vsaki lokalni pobudi praviloma bolj dejavnih le manjše 
število posameznikov, pa je za uspešno delovanje pobude ključ-
no pridobiti zaupanje širše skupnosti ob ulici ter utrditi zavedanje 
o obstoju take skupnosti. Najbolj uporabna orodja za povezovanje 
skupnosti so različni dogodki v javnem prostoru, koristna pa je tudi 
tematska pestrost dogodkov, od dogodkov na temo prometne ure-
ditve do dogodkov bolj družabnega značaja, ki krepijo skupnost.

Iniciativa Uredimo Vodnikovo je v dobrih dveh letih delovanja v 
sodelovanju z drugimi lokalnimi akterji pripravila osem javnih do-
godkov, od katerih jih je bila večina neposredno ali posredno 
povezanih s prometnim urejanjem ulice. O več dogodkih so po-
ročali nacionalni mediji, kar je bilo pomembno tudi za odmev v 
lokalni skupnosti.

2. ODZIVNOST LOKALNE SKUPNOSTI
Drugi ključen korak je pozitiven odziv predstavnikov lokalne skup-
nosti oziroma nosilcev lokalne samouprave. Prepoznavanje lokalnih 
pobud, udeležba na njihovih dogodkih in njihovo vključevanje v 
delo lokalne skupnosti pomembno prispevajo h krepitvi zaupanja 
med lokalno upravo in prebivalci, ki je pogosto šibko. 

Iniciativa Uredimo Vodnikovo je že na samem začetku naletela na 
pozitiven odziv Četrtne skupnosti Šiška, ki se je na prvi dopis po-
bude odzvala s povabilom na sejo sveta četrtne skupnosti. Njeni 
predstavniki in zaposleni so se tudi redno udeleževali dogodkov, 
ki jih je organizirala iniciativa, ter nudili logistično podporo pri orga-
nizaciji dogodkov. Četrtna skupnost je za iniciativo predstavljala 
tudi stik z mestno upravo in njenimi oddelki. Poleg tega se je več 
dogodkov udeležil podžupan, predstavniki iniciative pa so bili po-
vabljeni tudi k predstavitvi predlogov na enem od kolegijev župana.

Urbanega sprehoda Jane's Walk maja 2016 se je udeležilo prek 40 sprehajalcev. (Foto: arhiv IPoP)
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3. STROKOVNA PODPORA NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

Pomemben dejavnik kredibilnosti lokalne pobude je tudi resnost in 
strokovna utemeljenost njenih pobud in predlogov. K temu lahko 
pomembno prispeva trdna povezava s katero od neodvisnih stro-
kovnih organizacij ali nevladnih organizacij. Nevladne organizaci-
je lahko pogosto predstavljajo most do strokovnih služb mestne 
občine, obenem pa omogočajo stik s strokovnimi organizacijami 
z drugih področij. 

Iniciativa Uredimo Vodnikovo je imela neposredno povezavo z 
IPoP – Inštitutom za politike prostora, ki je nevladna in svetovalna 
organizacija na področju trajnostnega urbanega razvoja, prek 
enega od svojih ustanovnih članov. Prek IPoP je lahko kasneje 
prišla v stik tudi z različnimi prometnimi strokovnjaki, prostorskimi 
načrtovalci, strokovnjaki za mestno drevje ipd.

4. DOVOLJ ČASA
Ključen dejavnik za uspešno delovanje lokalne pobude pa je tudi 
dovolj časa za delovanje. Časovni pritisk po drugi strani onemo-
goča krepitev skupnosti, oteži sodelovanje z lokalno skupnostjo, 
s strokovnimi službami in z nevladnimi organizacijami. Upoštevati 
je treba, da je sodelovanje v lokalni pobudi za večino postranska 
in prostočasna dejavnost, zato se ji ne morejo posvetiti v večjem 
obsegu.

Iniciativa Uredimo Vodnikovo je postopoma, od dogodka do do-
godka, krepila zaupanje v lokalni skupnosti. Od začetka delova-
nja do priprave konkretnih predlogov je minilo več kot dve leti.

Urbanega sprehoda Jane's Walk maja 2016 se je udeležilo prek 40 sprehajalcev. (Foto: arhiv IPoP) Stojnica Vrtko centra na uličnem festivalu Oživimo Vodnikovo septembra 2016. (Foto: arhiv IPoP)
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