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Pregled dobrih praks spodbujanja aktivne
mobilnosti
V tem dokumentu predstavljamo zbir primerov kampanj za spodbujanje aktivne mobilnosti.
Dokument vsebuje kampanje, ki so se izvajale v Sloveniji ali drugih državah. V tujini so prakse
spodbujanja aktivne mobilnosti nekoliko bolj pogoste in jih izvajajo v večjem obsegu ter že
daljše časovno obdobje kakor pri nas v Sloveniji – tako kaže pregled kampanj. Za uvrstitev v
zbir praks smo izbrali kampanje, ki bi jih lahko izvedli oziroma nadgradili tudi v Sloveniji na
sorazmerno enostaven način. V zbir praks smo uvrstili tiste, ki imajo velik učinek na
spodbujanje izbire hoje in kolesarjenja v okviru vsakdanjega življenja. Pandemija covid-19 in
z njo povezani ukrepi so ob vsem drugem bistveno spremenili tudi naše premike. S podobnimi
izzivi zagotavljanja varne mobilnosti so se v času pandemije spoprijemala številna mesta po
svetu ter našla številne ukrepe za varno hojo in kolesarjenje. Tudi te prakse smo uvrstili v zbir
in jih zaradi velike aktualnosti posredovali slovenskim občinam, da katere od njih tudi uvedejo.

Overview of good practice examples of active
mobility campaigns
This document contains a collection of Slovenian and international practices promoting active
mobility. It could be claimed that internationally promotion of active mobility is well established.
The campaigns gathered in this document have been selected on the criteria of transferability,
meaning if the campaigns could be adjusted to Slovenian specifics. Additionally, the
campaigns have been selected on their potential of promoting walking and cycling at the daily
life level.
The Covid 19 pandemic had affected mobility in a great manner, one could say. A vast number
of cities have developed measures that enable safe mobility in times of pandemic, which
mostly means measures for safer walking and cycling. These practises where incorporated in
the collection in order to supply Slovenian towns. We strongly hope(d) they would implement
some of them.
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1 Uvod
Dokument je del projekta LIFE CARE4CLIMATE, katerega glavni namen je spodbujanje
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom v leto 2030 – spodbujanje
trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in blaženje
podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE CARE4CLIMATE).
Projekt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) v sodelovanju
s 14 partnerji: Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (MZI); Inštitut Jožef Stefan,
Center za energetsko učinkovitost; Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.; Gozdarski inštitut
Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad; Umanotera, Slovenska fundacija za
trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaraven razvoj; ZRC SAZU; Univerza Maribor, Fakulteta
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje, d. o. o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije;
Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje; IPOP – Inštitut za politiko prostora.
Akcija A2: Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne
mobilnosti
Cilj operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je, da se ti zmanjšajo
za 9 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2008. Izpusti toplogrednih plinov iz prometnega
sektorja še vedno naraščajo, kar je mogoče pripisati pretežni rabi osebnih avtomobilov ter
odsotnosti sočasnega razvoja alternativnih prevoznih sredstev. Glede na dozdajšnje
raziskave je v urbanih območjih velik delež potovanj z avtomobilom na zelo kratke razdalje, ki
bi se lahko opravila peš ali s kolesom. V Ljubljani 14 % prebivalcev uporablja avtomobil na
razdalji od 0 do 1 km in 40 % prebivalcev na razdalji od 0 do 5 km. Podatki so še bolj skrb
vzbujajoči na ravni ljubljanske urbane regije in manjših občin, ki jo sestavljajo, kjer so
prebivalci zaradi odsotnosti ustrezne infrastrukture in storitev še bolj odvisni od vsakdanjih
prevozov z osebnim avtomobilom. Navedene značilnosti lahko preprosto prenesemo na raven
Slovenije in katere koli občine.
Aktivna mobilnost, ki zajema hojo in kolesarjenje oziroma rolkanje ter vožnjo s skirojem, je
rešitev za rabo avtomobila na kratke razdalje do 5 km (Mesarec, 2014; Longar, 2017). S
spodbujanjem in povečevanjem deleža aktivne mobilnosti uspešno dosegamo manjšanje
izpustov toplogrednih plinov ter sočasno vplivamo na zdravje posameznikov in trajnostni
razvoj urbanih območij.
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Za spreminjanje potovalnih navad in povečevanje deleža poti aktivne mobilnosti so ključne
ozaveščevalne kampanje skupaj z drugimi ukrepi (npr. infrastrukturnimi). Potovalne navade z
osnovno izbiro avtomobila ne glede na razdaljo so posledica preteklega razvoja
(prostorskega, socialnega idr.), ki je avtomobilski promet postavljal na prvo mesto. S
ponavljanjem vsakdanjih poti z izbiro avtomobila posamezniki ne razmišljajo o drugih
možnostih ne glede na čas, denar ali energijo, ki jo porabijo, in nenazadnje tudi na izpuste
TGP. Spremembe potovalnih navad so večplasten proces, kar morajo kampanje tudi
upoštevati. Za ustvarjanje in izvedbo učinkovitih kampanj, s katerimi bomo obravnavali težavo
čezmerne rabe avtomobila na kratke razdalje, je treba temeljito raziskati in ugotoviti zdajšnje
stanje. Izhodišča za razvoj kampanj za ozaveščanje o aktivni mobilnosti in njeno spodbujanje
so vzpostavljena na podlagi:


analize raziskave potovalnih navad, ki jo je opravil Statistični urad Republike
Slovenije,



analize odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji,



ovrednotenja preteklih kampanj, izvedenih v Sloveniji,



pregleda mednarodnih, državnih in lokalnih strateških dokumentov s področja aktivne
mobilnosti,



pregleda tujih dobrih praks na področju kampanj za aktivno mobilnost,



vključevanja deležnikov.

Eno izmed izhodišč za razvoj kampanj za ozaveščanje in spodbujanje aktivne mobilnosti
upošteva ovrednotenje preteklih kampanj v Sloveniji. V preteklosti in še danes so različne
organizacije že izvajale kampanje z enakimi cilji, kot jih obravnavamo v projektu LIFE
CARE4CLIMATE. Z namenom gradnje vsebine na že vzpostavljenih primerih in izkušnjah je
treba na pripravljalni stopnji te kampanje ovrednotiti pretekle dosežke, zglede ter učinkovite
prakse. Poleg kabinetnega dela (s pregledom virov in literature) vključuje metodologija
priprave dokumenta tudi pogovore, fokusne skupine, anketiranje. Aktivnost se bo nadaljevala
v akciji C1.1., ko bomo pričujoči dokument tudi nadgradili s predlogi za kampanje, ki jih bomo
v poznejših stopnjah projekta tudi izvajali.

2 Slovenske prakse
V nadaljevanju so zbrani primeri kampanj za spodbujanje aktivne mobilnosti, ki so se izvajale
oziroma se še izvajajo v Sloveniji. Pri naboru praks smo poskusili zajeti različne organizatorje
akcij in s tem tudi finančne vložke ter na drugi strani učinke na aktivno mobilnost. V
nadaljevanju so predstavljeni projekti, in sicer spodbujanje vožnje s kolesom v službo »Pripelji
srečo v službo«, spremljanje poti v šolo in načrtovanje zdravih mest »Aktivno v šolo in zdravo
mesto«, akcija izboljševanja varnosti osnovnošolcev, ki dobijo izpit za kolo »Varno v šolo«,
spodbujanje hoje za obisk kulturnih ustanov »Korak do kulture«, spodbujanje hoje z »Urbanimi
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sprehodi Janes Walk«, spodbujanje hoje in kolesarjenja ter opuščanje vožnje z avtomobilom
(dan brez avtomobila), akcija spodbujanja zimskega kolesarjenja »Razsvetli se« in
»Kolesarski zajtrki«, spodbujanje vsakdanjega kolesarjenja in višanja kolesarske kulture.

2.1 Pripelji srečo v službo
Pripelji srečo v službo je način spodbujanja zaposlenih k vožnji s kolesom v službo in hkratni
opustitvi vožnje z avtomobilom. To vpliva na manj stresen začetek dne, več energije ter hkrati
večjo učinkovitost pri opravljanju službenih obveznosti. Ob tem udeleženci v kampanji krijejo
dnevne potrebe po gibanju, ki po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije znaša 30 min,
pripomorejo k ohranjanju narave in znižajo tako lastne kot eksterne stroške potovanj.
V okviru kampanje Pripelji srečo v službo se posamezniki ali trojke prijavijo na izziv in dnevno
beležijo svoje prihode v službo glede na prevozno sredstvo, ki ga uporabijo. Cilj je zbrati čim
več prekolesarjenih kilometrov na poti v službo.
Akcija se je izvedla enkrat letno, navadno v spomladanskem času.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
V času izvajanja kampanje se v službo pripelje manj oseb z avtomobilom, ker ga zamenjajo s
kolesom. Med letoma 2010 in 2017 se je skupno prekolesarilo 879.330 km in prihranilo 142,4
t CO2.
Organizator
Po začetni pobudi prostovoljcev v letu 2010 je v 2011 pobudo izvedla Javna agencija RS za
varnost prometa. Od leta 2012 nad pobudo bdi Urbanistični inštitut RS in se zdaj izvaja pod
okriljem evropske pobude Bike2Work.
Od leta 2017 vsebine izvedbeno podpira Slovenska kolesarka mreža, ki zagotavlja lokalno
pokritost po Sloveniji z lokalnimi kolesarskimi mrežami in pobudami za več kolesarjev.
Pomemben partner pri izvedbi so pokrovitelji (sponzorji), ki zagotovijo nagrade za sodelujoče.
Akcija je bila nazadnje izvedena v letu 2018.
Nauki
Kampanja Pripelji srečo v službo se je v okviru različnih projektov in z različnimi deležniki
uspešno izvajala več let brez stabilnega financiranja oziroma z negotovo prihodnostjo
predvsem z ekonomskega vidika. Rast števila sodelujočih in povečevanje prekolesarjenih
kilometrov ter medijska prepoznavnost kažejo na uspešnost njene izvedbe. Kljub temu so bili
udeleženci akcije predvsem prebivalci prestolnice in drugih večjih slovenskih mest. Glede na
to, da je nagovarjala prebivalce, naj za pot v službo uporabljajo kolo, je manjkalo sodelovanje
delodajalcev. Z njimi bi lahko tudi zagotovili stabilnejše financiranje akcije za njeno
nadaljevanje.
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2.2 Aktivno v šolo in zdravo mesto
Osnovni namen programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je spodbujanje aktivne mobilnosti in
ustvarjanje zdravega bivalnega okolja. Z organizacijskimi, načrtovalskimi in izobraževalnimi
ukrepi v praksi spodbuja aktivno hojo v šolo ter ozavešča o pomenu hoje kot zdrave oblike
gibanja in okolju prijazne široko dostopne prometne prakse. Cilj programa je nuditi podporo
šolam in občinam pri omogočanju hoje v šolo s pešbusom in bicivlakom ter spodbujati vizijo
zdravega mesta s pripravo lokalnih načrtov hodljivosti in izvedbo regionalnih izobraževalnih
seminarjev.
Osnovni cilj projekta je spodbujanje aktivne mobilnosti. Spremljanje na poti v šolo (projekta
Pešbus in Bicivlak) je ukrep, s katerim se vpliva na potovalne navade osnovnošolcev in tudi
njihovih staršev, neposredno pa se na ta način tudi spodbuja aktivna mobilnost.
Praviloma poteka spremljanje otrok v šolo dva tedna na leto, odvisno pa je od pripravljenosti
šole, spremljevalcev in otrok.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Osnovne šole, ki se priključijo projektu in izvajajo spremljanje na poti v šolo, v tem času
beležijo nižjo obremenjenost z avtomobilskim prometom v okolici šole. Od začetka izvajanja
ukrepa je projekta Pešbus in Bicivlak izvajalo približno 100 šol, v njih je sodelovalo več kot
5800 otrok in približno 450 spremljevalcev.
Organizator
Projekt izvaja Inštitut za politike prostora skupaj s partnerjem društvom CIPRA. Poleg
izvajalcev projekta so najpomembnejši partner osnovne šole, pomembne pa so tudi občine,
ki lahko šole podprejo. Na ravni izvedbe so ključni prostovoljci oziroma spremljevalci in
koordinator na šoli.
Program Aktivno v šolo in zdravo mesto je nadaljevanje in nadgradnja več predhodnih
projektov in programov – zlasti programov Aktivno v šolo (2017–2019) in Zdrav šolar (2015–
2016), ki ju je podprlo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
Nauki
Program aktivno v šolo še poteka in dobro bi ga bilo prek različnih projektov sistematično
izvajati naprej.

2.3 Varno na kolesu
Varno v šolo je namenjen osnovnošolcem v 4. oziroma 5. razredu, ki se pripravljajo na
kolesarski izpit. V okviru projekta imajo učenci možnost prek različnih nalog dodatno se poučiti
o prometnem sistemu v okolici šole z namenom samostojnega vključevanja v promet s
kolesom. V okviru nalog izdelajo načrt varnih poti v okolici šole, lahko dodatno beležijo
prekolesarjene kilometre in z različnimi umetniškimi tehnikami prikažejo vpliv kolesarjenja na
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okolje. Vsaka šola se poljubno odloči za način sodelovanja, ki je nato ocenjeno in nagrajeno
na ravni šole in regije.
V praksi je spodbujanje aktivne mobilnosti zelo pomembno, saj se z razpisom spodbuja
vsakdanje kolesarjenje pri ciljni skupini, ki je ravno v obdobju pridobivanja izpita za
kolesarjenje.
Pobuda Varno na kolesu primarno poteka v času šolskega leta, podelitev nagrad
zmagovalcem se navadno izvede v spomladanskih mesecih, v času poletnih počitnic z
manjšimi dejavnostmi (npr. nasveti za kolesarske izlete), tako da je pobuda zanimiva vse leto.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
S promocijo kolesarjenja za vsakdanje poti pri osnovnošolcih lahko vplivamo na oblikovanje
potovalnih navad tudi v poznejših starostnih obdobjih.
Organizator
Organizator akcije je podjetje Butan plin. V akciji sodelujejo številni partnerji – AVP, Policija,
Kolesarska zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Telekom Slovenije, BTC City,
Zavarovalnica Triglav. Nagrade omogočajo številni pokrovitelji (sponzorji), na lokalni ravni pa
pobudo izvajajo osnovne šole oziroma pobudniki – mentorji za pridobitev kolesarskih izpitov.
Pobudo financira podjetje Butan plin skupaj s partnerji in pokrovitelji.
Vseslovenska pobuda se je začela v letu 2013 in se še vedno izvaja.
Nauki
Akcija Varno v šolo zelo velik poudarek namenja varnosti, kar lahko zaviralno vpliva na
dejansko uporabo koles in njeno spodbujanje. Preveč poudarjen vidik varnosti namreč
sporoča, da je kolesarjenje nevarno in zahtevno. Akcija ima veliko možnosti za nadgradnjo in
povezovanje z drugimi akcijami, saj ima zagotovljeno stabilno financiranje ter tudi velik doseg
do otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa je vprašljiv njen vpliv na spodbujanje aktivne
mobilnosti. Akcijo je treba nadgraditi z iskanjem rešitev tudi v dobro odpravljanja nevarnih
mest za kolesarje – šolarje na poti v šolo, za kar pa je treba zagotoviti dodatne spodbude
oziroma sredstva z objavo ustreznih razpisov.

2.4 Korak do kulture
Korak do kulture je projekt, katerega namen je ozaveščanje, da v razdalji, primerni za hojo,
lahko dosežemo številne kulturne inštitucije tudi zunaj strogega mestnega središča. Na več
plakatnih mestih v mestu so postavljeni zemljevidi, vizualno privlačni in enostavni za branje,
na katerih je prikazanih 20 kulturnih ustanov in razdalja do njih, izražena v času hoje.
Osrednji namen prakse je spodbujenje aktivne mobilnosti s poudarkom na hoji po mestnem
središču. Predstavlja se kot 20-minutni sprehod, ki ga popestrijo kulturne ustanove in dogodki
na poti.
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Kampanja se je v Sloveniji prvič izrazila v tej obliki leta 2018. Akcija se izvaja v poletnih
mesecih (2018, 2019).
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Podatki o učinkih na izbiro prevoznega sredstva niso dostopni. Ocenjujemo, da akcija na izbiro
prevoznega sredstva vpliva ne glede na to, da je osnovni namen spodbujanje kulturne
ponudbe v Ljubljani.
Organizator
Ključni deležnik je oglaševalsko podjetje TAM-TAM. Promocijska akcija je bila pripravljena le
za Ljubljano, zato partnerjev na lokalni ravni drugje ni. V prestolnici pa so bile partnerji
ljubljanske kulturne inštitucije, Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana.
Nauki
Akcija pozitivno vpliva na povečan obisk kulturnih ustanov na robu in zunaj mestnega
središča, saj so od začetne izvedbe zabeležili porast slovenskih in tujih obiskovalcev v
poletnih mesecih. Akcijo bi lahko tudi nadgradili s povezovanjem drugih inštitucij.

2.5 Urbani sprehodi Janes Walk
Sprehodi Janes Walk se izvajajo po vsem svetu vsako leto med 3. in 5. majem, nekateri
sprehodi pa tudi izven določenih datumov. Posamezni sprehod navadno traja uro in pol.
Njihov namen je širjenje miselnosti Jane Jacobs, ki je v svojem delu opozarjala na
pomembnost ohranjanja živosti mest, ki izhaja iz načrtovanja po meri človeka. Gre za
skupinsko spoznavanje lokalnega okolja in skupnosti, način javnega razpravljanja o stanju v
prostoru in ozaveščanje o pomenu hodljivosti mest. So orodje za zaznavanje težav v mestu
in izmenjavo zamisli o tem, kako bi jih odpravili ali drugače izboljšali kakovost življenja.
Organizirajo in vodijo jih prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna. Vodja sprehoda prek
pogovora pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja
preostale udeležence, da drugim podajo svoja mnenja in opažanja.
V okviru prakse se spodbuja hoja kot eden od najosnovnejših in preprostih načinov za
premikanje po mestu. Hkrati pa se tudi ozavešča prostor, primeren za hojo (hodljivost), kar je
eden od osnovnih pogojev za spodbujanje hoje.
Leta 2011 je IPoP prek projekta Mreža za prostor prvič pozval skupnosti k organiziranju
sprehodov Janes Walk.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Z izvajanjem sprehodov ozaveščamo o primernosti nekega območja za hojo, zato posredno
vpliva na vsakdanjo izbiro potovalnih načinov za krajše razdalje.
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Organizator
Na lokalni ravni so ključnega pomena prostovoljci in nevladne organizacije, ki se prijavijo na
poziv organizatorja ter sprehod načrtujejo in izvedejo. Sprehodi se izvajajo brezplačno in
prostovoljno.
Nauki
Poleg spoznavanja lokalnega okolja in pomena hoje v njem se na sprehodih izkažejo tudi
dejanske težave, ki onemogočajo hojo, ob čemer se predlaga ukrepe za njihovo ureditev.
Vabljeni so tudi predstavniki lokalne uprave in politični predstavniki. Sprehodi so tako odlično
orodje za vključujoče urejanje mesta, predlogi za izboljšave na tem področju pa lahko najdejo
svoje udejanjanje tudi skozi mehanizem participativnega proračuna, ki se kot orodje in praksa
za dejansko izvedbo predlogov izboljšav tudi pri nas vse bolj uveljavlja. Hkrati so sprehodi
priložnost za oblikovanje novih vezi med prebivalci nekega območja, ki se udeležijo sprehoda.
Tako se lahko oblikujejo tudi skupnostne pobude za izboljšanje hodljivosti v mestih.

2.6 Dan brez avtomobila
Dan brez avtomobila je svetovna akcija, ki se obeležuje vsako leto 22. septembra in je
namenjena ozaveščanju in opogumljanju, da se vozniki odpovejo vsakdanji vožnji z
avtomobilom.
Uradno so dan brez avtomobila prvič obeležili leta 1998 v Franciji, zamišljen pa je bil kot
priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. V Sloveniji se
je ta akcija prvič uradno uveljavila v letu 2002. Lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna
središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega
prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in
ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.
V okviru akcije stremimo k zaprtju delov mest za promet, kjer se organizirajo prireditve in
različne dejavnosti. S tem neposredno tudi spodbujamo aktivno mobilnost, ki je alternativa
vožnji z avtomobilom na krajše razdalje. Dan brez avtomobila (ETM) je ena ključnih aktivnih
pobud projekta, poimenovanega Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je že precej odmevna in
medijsko dobro podprta, zato ima tudi spodbujanje aktivne mobilnosti v okviru akcije velik
doseg.
Praksa se je prvič v Sloveniji uradno pojavila v letu 2002. Dan brez avtomobila se izvaja
vsakoletno 22.9.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Že v okviru preostalih aktivnosti ETM in sploh na dan brez avtomobila se številni posamezniki
dnevno odpovejo vožnji z avtomobilom v mestih. Zaradi vse večje prepoznave pobude pa se
z njo tudi vpliva na spremembe potovalnih navad prebivalcev, zato ima velik učinek.

11

Organizator
Glavni organizator je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (MZI), ki vsako leto
povabi k sodelovanju vse več občin. Občine v svoje dejavnosti vključujejo številne organizacije
na lokalni ravni.
MZI spodbuja občine k organiziranju prireditev v okviru ETM z zagotovitvijo vsebinskega
gradiva in razpisov, kjer si lahko občine pridobijo dodatna sredstva za izvedbo – sicer namreč
občine zagotovijo lastna proračunska sredstva.
Nauki
Vsako leto sodeluje vse več občin, ki pripomorejo k boljšemu učinku in izboljšavi programa
Dneva brez avtomobila.

2.7 Razsvetli se
Z dvigom kolesarske kulture v Ljubljani se veča tudi število kolesarjev prek celega leta. V
zimskih mesecih, ko je dan krajši, so kolesarji v temi manj vidni, zato so pripravili akcijo, katere
osnovni namen je ozaveščanje o pomembnosti uporabe luči na kolesu tako za lastno varnost
kot tudi za izboljšano vidnost v prometu. Navsezadnje pa se z uporabo luči kolesarji tudi
izognejo kaznim, ki jih lahko dobijo zaradi njihove neuporabe. Na štirih lokacijah v Ljubljani so
v okviru akcije Razsvetli se delili informacije in luči tistim, ki jih niso imeli, in pelerine za
nagrado tistim, ki so jih imeli. Poleg tega so pripravili številne ugodnosti skupaj z različnimi
trgovinami, ki nudijo kolesarsko opremo, v dneh izvajanja akcije.
Pobuda neposredno vpliva na spodbujanje aktivne mobilnosti, predvsem kolesarjenja.
Pozitiven učinek ima tudi na avtomobiliste, ki ne le da pri uporabi luči kolesarje bolj opazijo,
ampak so že zaradi promocije same pri vožnji bolj strpni in previdni do ranljivejših oseb v
prometu.
Kampanja se je prvič izvedla v letu 2017 in vsako leto poteka štiri dni v novembru na štirih
lokacijah hkrati.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Zaradi večje pozornosti avtomobilistov se ustvarjajo boljše razmere za kolesarjenje, kar pa
vpliva na splošno višanje števila kolesarjev in pešcev v prometu. Z ozaveščanjem kolesarjev
o pomembnosti uporabe luči v zimskih mesecih se vpliva tudi na tiste, ki v zimskih mesecih
navadno ne bi kolesarili.
Organizator
Ključni organizator je Ljubljanska kolesarska mreža, ki je tudi lokalni partner, saj se je akcija
izvedla le v Ljubljani, kjer deluje kolesarska mreža. Akcijo so njeni predstavniki izvedli skupaj
s partnerji Agencijo za varnost v prometu, podjetjem PNZ, d. o. o., Mestno občino Ljubljana in
različnimi podjetji, ki se ukvarjajo s prodajo kolesarske svetlobne opreme.
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Ljubljanska kolesarska mreža je neprofitna in nevladna organizacija, v okviru katere delujejo
prostovoljci. Za akcijo so pridobili finančno podporo partnerjev, ki so zagotovili darila za
mimoidoče.
Nauk
Ugotovljeno je bilo, da več kakor polovica kolesarjev kolesari brez luči ne glede na jakost
svetlobe. Deljenje luči na večjih vpadnicah ima velik učinek na spodbujanje hoje in
kolesarjenja, saj s tem neposredno vpliva na izboljšanje razmer za kolesarje, hkrati pa tudi
opominja avtomobiliste na ranljivejše udeležence v prometu. Poleg tega je ukrep zelo preprost
in poceni. Vpliva tudi na podaljšanje sezone kolesarjenja v poznojesenske in zimske mesece.
Prakso bi bilo smiselno ohraniti in tudi sistematično izvajati naprej ter nadgraditi tako, da bi se
izvajala tudi v drugih krajih po Sloveniji.

2.8 Kolesarski zajtrk
Na začetku poletja se na dogovorjeni lokaciji v različnih mestih organizirajo kolesarski zajtrki,
namenjeni tistim, ki se vsak dan v jutranjih urah peljejo v službo, šolo ali po opravkih s
kolesom. Jutranje okrepčilo za kolesarje je mišljeno kot nagrada za tiste, ki se vsak dan
odločijo za kolo ter ga kot prevozno sredstvo izberejo namesto avtomobila. Hkrati pa akcija s
predčasno napovedjo oziroma promocijo tudi vpliva na koga, ki sicer tisti dan ne bi izbral
kolesa za prevoz na delo.
Tako neposredno spodbujamo aktivno mobilnost, predvsem kolesarjenje za vsakdanje
prevoze. Organizatorji sicer izkoristijo priložnost in nagovarjajo tudi mimoidoče brez kolesa ter
tudi njih ozaveščajo o prednostih kolesarjenja.
Prva izvedba kolesarskega zajtrka v Sloveniji je bila v letu 2014. Akcija poteka na dogovorjeni
dan v letu v jutranjih urah.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
S temi dogodki krepimo ozaveščenost o pomenu kolesarjenja in hkrati vplivamo na število
kolesarjev v določenem območju. Večanje števila kolesarjev vzpodbudno vpliva na dvig
kolesarske kulture in večjo pozornost avtomobilistov nanje, zato lahko s takšnimi akcijami tudi
učinkovito ustrezno usmerjamo potovalne navade.
Organizator
Glavni organizator je Focus – društvo za sonaraven razvoj v sodelovanju z lokalnimi
kolesarskimi mrežami in Inštitutom za mladinsko participacijo (Partnerstvo za okolje in
zdravje).
Začetne izvedbe kolesarskih zajtrkov so temeljile na prostovoljskem delu. Zdaj poteka izvedba
v okviru partnerstva za okolje in zdravje, ki ga projektno sofinancira Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije.
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Nauki
Organiziranje kolesarskih zajtrkov je pomembno za ustvarjanje skupnosti mestnih kolesarjev,
kar ugodno vpliva na povečanje kolesarske kulture. Prakso je smiselno ohranjati in okrepiti ter
prenesti na še več slovenskih krajev, kjer je kolesarska kultura še nerazvita oziroma manj
razvita.

3 Tuje prakse
V tujini so prakse spodbujanja aktivne mobilnosti nekoliko bolj pogoste in jih izvajajo v večjem
obsegu ter že daljše časovno obdobje. Za uvrstitev v zbir praks, predstavljen v nadaljevanju,
smo izbrali takšne tuje prakse, ki bi jih glede na projektno delo lahko izvedli – ali pa bi
sorazmerno preprosto nadgradili že uveljavljene prakse v slovenskem prostoru. Med
obravnavane tuje prakse smo v to analizo uvrstili spodbujanje hoje v Londonu, spremljanje
poti v šolo z osli v Louviersu v Franciji, izvedbo družinskih kolesarjenj v Oregonu, menjavo
avtomobilskih parkirišč za kolesarska stojala v Rotterdamu, spodbujanje kolesarjenja v
švedskem Malmu in Gotteborgu, niz dejavnosti za spodbujanje hoje v Manchestru, različne
zglede zapiranja cest za avtomobilski promet ter primer zagovorniške organizacije pešcev v
Franciji.

3.1 Spodbujanje hoje v Londonu
Posodobljena shema londonske podzemne železnice za spodbujanje hoje med posameznimi
postajami.
Prebivalci in obiskovalci Londona uporabljajo za navigacijo in rabo podzemne železnice
shemo postajališč in linij. Shematski prikaz je učinkovit in preprost, vendar je z njega težko
razbrati dejanske razdalje med posameznimi postajališči. Razdalje med nekaterimi izmed
najbolj obiskanih postajališč bi lahko preprosto prehodili, s čimer bi v svojo dnevno rutino
vnesli gibanje. Z več opravljenimi potmi peš se tudi zmanjša gneča na posamezni postaji
podzemne železnice.
V okviru priprave nove sheme linij in postajališč podzemne železnice v Londonu so med
posameznimi postajami sprva zapisali minute, ki jih posamezniki potrebujejo za hojo. Pozneje
so shemo nadgradili s številom korakov med posameznimi postajami, kar se je izkazalo za
bolj uspešno ob hkratnem naraščanju uporabe namenskih spletnih programov (aplikacij) in
naprav, ki štejejo korake na dnevni ravni. Namen nove sheme je ozaveščanje o razdaljah in
ob tem premislek o nadomestnih poteh, ki jih lahko izberejo uporabniki na vsakdanjih relacijah.
Glavni cilj spodbujanja hoje med posameznimi postajami pa je vnašanje več gibanja v
posameznikov vsakdanjik ter razbremenitev območij z gnečo, ki je največja ravno v osrednjih
mestnih predelih.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Od leta 2016 se je povečalo število potovanj peš za približno 0,5 % in še narašča.
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Deležniki
London traffic company (podjetje za javni potniški promet v Londonu), župan Londona,
železnice Združenega kraljestva.

3.2 Spremljana pot v šolo z osli
V več francoskih krajih otroke spodbujajo k hoji v šolo s spremstvom oslov.
V več francoskih krajih – z začetkom v Louviersu leta 2014 – spodbujajo otroke k hoji v šolo z
osli. Poleg tega, da je takšen način spodbude zelo zanimiv in za otroke privlačen, je tudi
pomemben za njihovo razbremenjevanje pri nošenju torb. Spremljana pot v šolo z osli hkrati
ugodno vpliva še na razvoj otrok, saj ti lahko skrbijo za žival tudi pred potjo in po njej.
Spremljana pot v šolo z osli je zanimiv način ozaveščanja o pozitivnih učinkih hoje, opuščanju
vožnje avtomobila za krajše razdalje in seveda o živalih ter odnosu do njih. Prek otrok se
vpliva tudi na starše in šolske učitelje. Začetniki teh spremljanih poti v šolo priporočajo, da se
za takšno akcijo najprej izbere ustrezna šola glede na različna merila: lokacija šole in
značilnosti šolskega okoliša, povprečna razdalja otrok od šole do doma, bližina kmetije z osli
in podobno. Vzpostavi se zavezništvo med kmetijo z osli, občino in šolo. Na šoli se določi
referent za spremljano pot v šolo. Opravi se raziskava na ravni šole ali območja o potovalnih
navadah gospodinjstev z namenom prepoznave ključnih vzrokov, zakaj otroci ne pešačijo v
šolo (npr. varnost, zdravstvene omejitve). Opravi se načrt šolskega okoliša in določijo se trase
spremljane poti v šolo, vključno s postajališči, urnikom in podobnim. Organizira se predstavitev
za starše z namenom obveščanja in ozaveščanja o koristnih učinkih hoje v šolo, ki podajo
soglasje za otroka. Ob začetku izvajanja spremljane poti v šolo se priporoča priprava manjše
prireditve ali novinarske konference oziroma obeležitev začetka izvajanja na kakšen drug
način.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Vsak dan v šolo pešači od 5 do 30 otrok, odpre se tudi novo delovno mesto za polovični
delovni čas za osebo, ki skrbi za osle.
Deležniki
Občina, šole, nevladne organizacije.

3.3 Družinska kritična masa: Kidical Mass
Družinsko kolesarjenje za spodbujanje otrok k samostojnemu kolesarjenju.
Zagovorniška organizacija za varne šolske poti v Oregonu je želela obeležiti prihod filmskega
ustvarjalca, ki je pomembno vplival na razvoj kolesarske kulture v ZDA. Po daljšem razmisleku
so se odločili, da bodo svoje petnajstletno delo na področju zagovorništva nadgradili in ga
namenili svojim otrokom. Tako so organizirali prvo skupno družinsko kolesarjenje, katerega
namen je bil spodbujanje družin in otrok k samostojnemu kolesarjenju, ter ga poimenovali
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Kidical Mass. Gre za skovanko besedne zveze kritična masa pa in besede otrok. Tako nastane
poimenovanje uveljavljenega dogodka, ko se večja skupina kolesarjev zbere in pelje po mestu
z namenom ozaveščanja, da so tudi kolesarji del prometa. Ne glede na izvor imena pa
organizatorji opozarjajo, da v tem primeru ne gre za klasično kritično maso, temveč za
zagovorniško akcijo, v okviru katere se družine iz soseske spoznajo med seboj, si izmenjujejo
izkušnje in navsezadnje osvojijo nove potovalne navade, ki izključujejo stalno rabo
avtomobila. Organizatorji priporočajo izbor ustrezne krajše poti, ki naj zajema točke, zanimive
družinam (npr. otroška igrišča, parki), in po možnosti dodatno spodbudo za otroke (npr.
sladoled). Priporoča pa se tudi vključitev na prometne dele sosesk in vožnjo po kolesarski
infrastrukturi. Slednje vpliva na zavedanje staršev in otrok, da je kolesarjenje varno, na drugi
strani pa vpliva tudi na voznike avtomobilov, ki s tem postanejo pozornejši na kolesarje. Poleg
izbora ustrezne začetne in končne točke ter poti, ki jo bodo prekolesarili, se določita tudi
ustrezna ura in kanal za obveščanje morebitnih udeležencev kolesarjenja.
Pobudnik
Zagovorniška organizacija za varne šolske poti v Oregonu.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Od prve izvedbe kolesarjenja v Oregonu v ZDA leta 2008 se akcija enkrat na mesec izvaja še
danes. Praksa se je razširila na celotno območje ZDA in v Evropo ob različnih priložnostih.

3.4 Menjava parkirišča za avtomobile s kolesarskimi stojali
Občina je želela pridobiti prostor za nova kolesarska stojala in je pozvala občane, naj določijo
lokacije, kjer lahko s tem namenom ukinejo eno avtomobilsko parkirno mesto.
V Rotterdamu so želeli zagotoviti več kolesarskih parkirišč ob hkratnem zmanjševanju
parkirišč za avtomobile. Pozvali so prebivalce, da sami določijo lokacije, kjer primanjkuje
kolesarskih parkirišč, in v skladu z lastništvom zemljišč nato začasno ukinili parkirišče za
avtomobile. Na lokacijah, kjer se prebivalci niso uprli zaradi zmanjšanja števila parkirnih mest
za avtomobile, so po treh do šestih mesecih začasna kolesarska stojala nadomestili s stalnimi.
Po izkušnjah je na mestu enega parkirnega mesta za avtomobile prostora za do deset
kolesarskih stojal. Praksa se je izkazala za zelo učinkovito predvsem zaradi participativnega
pristopa k načrtovanju. Navadno je ukinjanje parkirnih mest za avtomobile pospremljeno z
neodobravanjem prebivalcev, v tem primeru pa ti sami določijo lokacijo za odstranitev
parkirnega mesta in na drugi strani se lahko v naslednjih mesecih poda predlog za ukinitev
začasnih stojal.
Deležniki
Občina Rotterdam in ponudnik kolesarskih stojal (ki je zaposlen na občini).
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
V Rotterdamu so nadomestili 21 parkirišč za avtomobile s 105 stojali za kolesa. Praksa se je
razširila še na dve Nizozemski mesti – Haag in Dordrechts.

16

3.5 100 slabih izgovorov, da ne kolesarite
Občina Göteborg je pozvala občane, naj izrazijo svoje izgovore, zaradi katerih ne kolesarijo,
in na 100 najslabših tudi podala šaljive rešitve.
Z namenom spodbujanja kolesarjenja so pred pomladjo v letu 2010 v Göteborgu pozvali
občane prek socialnih omrežij in spletne strani, naj izrazijo izgovore, zaradi katerih ne
kolesarijo vsak dan. Prejeli so več kot 1600 izgovorov in izbrali 100 najslabših ter zanje
podali rešitve. Nekaj oseb so nagradili s simbolnim darilom, ki jim lahko pomaga pri
premagovanju izgovora, ki so ga zapisali. Ena oseba je tako prejela čelado z nameščeno
lasuljo na njej, saj ni kolesarila zaradi bojazni, da se ji bo uničila pričeska. Druga oseba je
prejela magično uro, ki je kazala čas, ob katerem se mora zbuditi, da pride pravočasno na
cilj, saj ni kolesarila zaradi časovnih omejitev. Kampanja se je izkazala za zelo učinkovito,
saj so na zabaven način prikazali, da izgovorov, da ne bi vsak dan kolesarili, pravzaprav
ni. Poslovna ženska je dobila zaradi izgovora, da se noče spotiti na poti v službo, komplet
z dezodorantom in osvežilnimi robci. S poudarjanjem posameznih oseb in podelitvijo daril
so dosegli še večjo vidnost v medijih in med prebivalci. Največ posameznikov se je
izgovarjalo, da nimajo svojega kolesa, zato so ustvarili zabaven priročnik z nasveti kako
sestaviti ali popraviti lastno kolo. V času kampanje so vzpostavili brezplačno popravljalnico
koles in pregledali prek 600 koles. Uslužbenka občine, ki si je kampanjo zamislila, je šaljiv
pristop ocenila kot zelo primeren za mesto, ki že ima precej visok delež kolesarjev in precej
dobro razvito kolesarsko kulturo. S tem so dosegli tiste, ki še niso preizkusili kolesa za
vsakdanje prevoze namesto avtomobila, in tudi vplivali nanje.
Pobudnik
Občina Göteborg.
Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Kar 1600 zbranih slabih izgovorov in več kot 10.000 obiskov spletne strani kampanje.

3.6 Brez nesmiselnih potovanj z avtomobilom
Osnovni cilj kampanje je bil povečanje zavedanja prebivalcev Malmöja, da je večina
vsakdanjih potovanj z avtomobilom nepotrebnih, saj so krajša od 5 km. Obsežna kampanja je
zajemala več ustaljenih (npr. deljenje letakov in kolesarskih kart območja, oglasi na radiu) in
bolj domiselnih (npr. živahni jumboplakati, spodbudniki oz. promotorji na kolesih) trženjskih
metod. Kampanja je bila zastavljena šaljivo in je imela vzpodbuden namen. Osrednji del
kampanje je bil izpovedni prek spletne strani in na predstavitvenem dogodku, kjer so prebivalci
razodeli svoja nesmiselna potovanja z avtomobilom. Najbolj nesmiselno zgodbo so nagradili
s kolesom. Poleg šaljive naravnanosti je bila kampanja uspešna zaradi izpovedne metode.
Vsak, ki je prispeval svojo izpoved, je povečal zavedanje, da avtomobil ni vedno najboljša
izbira za vsakdanje prevoze v mestu in da večino poti lahko opravijo peš ali s kolesom
Pobudnik akcije je bila občina Malmö in se je izvajala vsako leto deset dni od leta 2007 do
2013.
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Učinek na delež potovanj, opravljen aktivno
Celo 15.000 občanov manj uporablja avtomobil in 21.000 jih je povedalo, da uporabo tega
prevoznega sredstva zdaj dojemajo drugače.

3.7 Državni mesec hoje v Veliki Britaniji
Začetki državnega meseca hoje v Veliki Britaniji segajo v leto 2012, ko so organizirali veliki
izziv hoje. V naslednjem letu so aktivnost razširili na celomesečno dogajanje v različnih mestih
Velike Britanije. Ob podpori glavnega organizatorja se vsako mesto odloči za sodelovanje s
svojimi prireditvami, bolj odmevne pa so kampanje, kot so teden mentalnega zdravja, teden
hoje v šolo, dan veselih čevljev. Pri zadnji od omenjenih se spodbuja vsakdanja hoja z
nošenjem raznoraznih vpadljivih čevljev. Poleg dogodkov, s katerimi opozarjajo na
pomembnost vsakdanje hoje in ustvarjanja razmer za pešce, se v času meseca hoje prek
socialnih omrežij zvrstijo številne kampanje. Najodmevnejši sta #try20, ki s ključnikom izziva
vsakogar, naj poskusi hoditi vsaj 20 minut na dan, in pa #nine90, ki opozarja in zbira lokacije
na pločnikih, potrebnih obnove, za zagotovitev varne infrastrukture, da bo ustrezna za vse
med 9. in 90. letom starosti. S tem se poudarja predvsem vidik varnosti za otroke in starejše,
ki spadajo med bolj ranljive udeležence v prometu. Prek celotnega meseca so organizirani
vodeni sprehodi in ogledi posameznih sosesk z namenom ozaveščanja o lokalnem okolju,
zbiranju predlogov za izboljšave v dobro pešcem in za spodbujanje vsakdanje hoje.
Organizator vsako leto spodbuja nove kraje in inštitucije, ki bi dopolnili program državnega
meseca hoje, naj se pridružijo. Mesec hoje prinaša odmevno skupino prireditev, ki imajo dobro
medijsko podporo in nagovarjajo prebivalce prek različnih socialnih omrežij. Pobudnik sicer
organizira tudi druge kampanje, ki potekajo prek celega leta: spodbujanje študentov k hoji za
mentalno zdravje in nižanje stresa, sprehodi s starejšimi in osebami z različnimi oviranostmi,
sprehodi na delovnem mestu in sprehajalni sestanki, počasne soseske za nižanje hitrosti in
podobno.
V metropolitanskem območju Manchestra v času državnega festivala hoje organizirajo več kot
400 brezplačnih vodenih tur in sprehodov z različnimi tematikami tako v urbanem kot v
ruralnem prostoru. Organizirajo kulturne in izobraževalne sprehode ter sprehode v naravi za
družine. Poleg spodbujanja hoje imajo vodeni sprehodi tudi namen spoznavanja lokalnega
okolja in vnovične vzpostavitve odnosov v soseskah. Z namenom, da bi postali prva
»sprehajalna regija« do leta 2025 v Veliki Britaniji, prebivalce spodbujajo k hoji za opravljanje
vsakdanjih obveznosti.
Akcija izvajajo enkrat letno v maju od leta 2013.

3.8 Zagovorniška organizacija Pravice pešcev v Franciji
Pravice pešcev, neformalno imenovana tudi 60 milijonov pešcev, je bila ustanovljena leta
1959. Je prostovoljska organizacija, katere člani delujejo na različnih področjih, povezanih s
hojo. Nagovarjajo 60 milijonov pešcev, torej vse prebivalce Francije, saj se vsak znajde v vlogi
pešca. Zbirajo predloge in iščejo rešitve za varnejšo infrastrukturo za pešce v rednem
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sodelovanju z odgovornimi za infrastrukturne izboljšave in pripravo pravno formalnih
dokumentov, nato pa prenašajo izkušnje s terena. Organizacija je prepoznana kot pristojen
sogovornik, ki deluje v dobro prostorskega razvoja glede na najranljivejše udeležence v
prometu in v mestnem prostoru. Ta prostor je namreč v zadnjih letih vse bolj zasičen z raznimi
prevoznimi sredstvi (skiroji, električni skiroji, kolesa), ki so zaradi hitrosti zelo nevarna za
pešce. Poleg tega je mestni prostor vse bolj zasičen še z drugimi objekti in dejavnostmi, ki
manjšajo prostor za pešce. Letno organizirajo ozaveščevalne kampanje o varnosti pešcev in
kampanje o prednostih vsakdanje hoje za zdravje in okolje.
Zagovorniška organizacija Pravice pešcev v Franciji je razdeljena na več enot glede na
regijsko zastopanost. Pravice pešcev 33 deluje v Bordeauxu in zastopa tamkajšnje območje
na jugozahodu Francije. Njihovo delovanje je usmerjeno na pripravo ukrepov s področja
urejanja prometa in parkirne politike skupaj z uradniki in mestnimi svetniki. Vodijo evidenco
lokacij in kritičnih točk za infrastrukturne izboljšave v dobro pešcem. Sodelujejo pri
organiziranju in izvedbi delavnic za osnovnošolce s področja prometne varnosti.

3.9 Zapiranje cest za promet
Dan brez avtomobila je svetovna akcija, ki se obeležuje vsako leto 22. septembra in je
namenjena ozaveščanju in opogumljanju, da se vozniki odpovejo vsakdanji vožnji z
avtomobilom. Uradno so dan brez avtomobila prvič obeležil leta 1998 v Franciji, zamišljen pa
je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja.
Lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne
dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih,
spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove
izbire potovalnega načina. Ne glede na svetovno akcijo, ki se obeleži enkrat letno, pa nekatera
mesta izvedejo zaprtje cest večkrat letno. V nadaljevanju so predstavljeni trije primeri: Pariz,
Dunaj in Bogota.
Pod imenom kampanje Pariz diha se v Parizu se od leta 2016 enkrat na mesec deli mest med
9. in 15. uro zaprejo za promet. Glavni namen zaprtja delov mest je znižanje izpustov
toplogrednih plinov iz prometa. Pobudnik kampanje je pariška občina, ki se zaveda, da ti
ukrepi ne bodo pomembno vplivali na vrednosti toplogrednih plinov. Kljub temu pa vztrajajo s
kampanjo, da bi dosegli spremembo miselnosti prebivalcev in obiskovalcev, da bi namreč ti
ozavestili, da ne potrebujejo avtomobila za vsako pot ne glede na razdaljo. Zaprtje ceste
spremljajo različne dejavnosti (festivali, igra, ples ipd.). Kampanja prinaša tudi slabo voljo
prebivalcev, ki imajo v dneh, ko so ceste zaprte, omejeno mobilnost in povišan hrup zaradi
vseh spremljajočih dejavnosti.
Podobno stalno kampanjo izvajajo na Dunaju z imenom Cesta za igro. Otroci se navadno
igrajo na urejenih igriščih, z zaprtjem delov cest v mestu pa jim omogočijo dodatne površine
za igro in gibanje v mestnem prostoru. Poleg tega se otrokom krepi zavedanje o javnem
prostoru, ki ga tako soustvarjajo skupaj z mentorji, prisotnimi in na voljo otrokom ob teh
dogodkih. Mesto spodbuja oziroma poudarja, da lahko vsak organizira takšno dejavnost, le
izpolniti mora nekaj zahtev (npr. da izvede aktivnost vsaj štirikrat letno, mora biti cesta v bližini
izobraževalne ustanove). Največkrat se takih akcij lotijo nevladne organizacije skupaj s
19

šolami, mesto pa jim omogoči promocijo pred in na prireditvi. V letu 2017 je bilo na Dunaju 28
igralnih ulic v desetih različnih okrožjih.
V Bogoti, kolumbijski prestolnici, kampanjo zaprtja cest izvajajo tedensko. Vsako nedeljo so
že 20 let pod imenom Ciclovia med 7. in 14. uro na 120 km zaprtih ulic povabljeni pešci,
kolesarji in uporabniki katerega koli drugega nemotoriziranega prevoznega sredstva. Po
navadi se tedenski akciji pridruži poldrugi milijon prebivalcev, ki na zaprtih ulicah počnejo, kar
posamezniku v tistem trenutku ustreza – kolesarjenje, rolkanje, tek, sprehod, ležanje, ples
oziroma katerakoli druga fizična aktivnost ali osvežitev v enem izmed lokalov ob zaprti cesti.
Zaprte ceste so prostor za številne kulturne inštalacije in prireditve, tam so našli svoje mesto
tudi številni protesti. Poleg prostora, ki ga pridobijo z umikom avtomobilov, in vidika varovanja
okolja je zelo pomemben tudi sociološki vidik projekta. V državi, kjer vladata nezaupanje do
državnega aparata in velik prepad med revnimi in bogatimi, sta se spremenila miselnost in
odnos do javnega prostora, mesta. Spremenjeni so tudi odnosi med ljudmi, saj se tam
srečujejo vsi ne glede na socialni status in večje je zaupanje v mestno oblast.

4 Spodbujanje hoje in kolesarjenja v času
epidemije koronavirusa
Pandemija covid-19 in z njo povezani ukrepi so ob vsem drugem bistveno spremenili tudi
premikanje. Avtomobilov je bilo na cestah precej manj, javnega prevoza ponekod sploh ni bilo
več, pešci pa so se držali nekaj metrov narazen. V nasprotju z nekaterimi drugimi državami
smo pri nas doslej le malo pozornosti namenjali prednostim kolesarjenja in hoje v teh
razmerah. Ker smo se premikali le na kratke razdalje, bolj ali manj le po nujnih opravkih, sta
se hoja in kolesarjenje izkazala kot idealna načina premikanja. Na tak način si mimogrede
zagotovimo tudi vsaj osnovno fizično aktivnost, ki je za ohranjanje in krepitev imunskega
sistema nujna.
Toda kljub bistveno manjšemu obsegu motornega prometa so ceste še vedno pretežno
namenjene avtomobilom, ob preozkih pločnikih in kolesarskih stezah pa je upoštevanje pravila
ustrezne razdalje v praksi pogosto težko izvajati. Če želimo ljudem omogočiti varno hojo in
kolesarjenje po naseljih, moramo del prostora, ki je bil do zdaj namenjen avtomobilom, dati
pešcem in kolesarjem.
S podobnimi izzivi so se v času pandemije spoprijemala že številna mesta po svetu in našla
tudi številne ukrepe za varno hojo in kolesarjenje. Med drugim so mestne oblasti pozvale k
aktivni mobilnosti v Beogradu in New Yorku. V Nemčiji sta ministra povabila prebivalce h
kolesarjenju in hoji kot najbolj varnima načinoma premikanja v tem času. V Veliki Britaniji je
skupina 50 strokovnjakov z odprtim pismom uspešno pozvala odločevalce, naj zagotovijo
razmere za varno kolesarjenje in hojo. V Bogoti vsako nedeljo 500 km cest namenijo pešcem
in kolesarjem (projekt Ciclovia). V času pandemije Ciclovia poteka vse dni v tednu, hkrati pa
so 500 kilometrom (km) cest za pešce in kolesarje dodali še 76 kilometrov (km).
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V nadaljevanju smo na podlagi tujih praks zbrali nekaj predlogov ukrepov, ki jih lahko
slovenske občine uvedejo za spodbujanje hoje in kolesarjenja v času epidemije.
1. Lokalne ceste namenite pešcem in kolesarjem
Zaprite lokalne ceste, dele cest ali posamezne pasove ter jih prednostno namenite pešcem in
kolesarjem za zagotavljanje ustrezne fizične razdalje med posamezniki. Zaprte ceste vseeno lahko
uporablja lokalno prebivalstvo za dostop do svojih domov z ustrezno znižanimi hitrostmi. Vzpostavite
lahko začasno signalizacijo, ki se uporablja pri vzdrževalnih in gradbenih delih. Ceste lahko zaprete
tudi v bližini rekreacijskih površin, kjer je povišana pogostost pešcev v času epidemije in se tako
razbremenijo poti.
Primer: New York gradi dodatne začasne kolesarske pasove. V Bogoti so za motorizirani promet zaprli
dodatnih 76 km cest, ki so zdaj namenjene kolesarjem in pešcem.
2. Spodbujajte hojo in kolesarjenje za pot na delo in po nujnih opravkih ter kot način
rekreacije
S pozivom prebivalcem, naj hodijo in kolesarijo na delo in po nujnih opravkih, se sočasno zagotavljata
tudi gibanje in rekreacija, ki sta nujna za ohranjanje imunskega sistema. Ob pozivu sočasno
ozaveščajte tudi o preventivnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in preprečevanje virusa.
Primer: Mesto Beograd je pozvalo svoje občane, naj kolesarijo. V Filadelfiji so pozvali prebivalce, naj
se rekreirajo zunaj ob hkratnem zaprtju nekaterih cest v bližini rekreacijskih površin, da se zagotavlja
fizična oddaljenost med ljudmi. Minneapolis je zaprl parkirišča v bližini rekreacijskih površin in tako
omogočil več prostora za rekreacijo prebivalcev.
3. Ohranite sisteme za izposojo koles v mestih in jih ponudite brezplačno
Za prebivalce, ki nimajo avtomobila in kolesa, ostane hoja na delo in po nujnih opravkih edini način
premikanja. Z ohranitvijo delovanja sistemov za izposojo koles se zagotavlja ustrezen način premikanja
tistim, ki drugih možnosti nimajo. Uporabnike opozarjajte, da pri izposoji ravnajo v skladu s
preventivnimi ukrepi, in zagotavljajte nenehno razkuževanje koles.
Primer: Berlin omogoča brezplačno izposojo koles za 30 min.
4. Onemogočite stikala za prižig zelene luči za pešce
Z namenom zmanjšanja števila površin, ki se jih pešci v prostoru dotaknejo, se ukinejo stikala za prižig
zelene luči na semaforju za pešce. Pešci lahko prečkajo cesto brez čakanja na zeleno luč – ob
upoštevanju, da je avtomobilskega prometa v obdobju epidemije manj kot v običajnih razmerah. Na
mesta, kjer so stikala, se lahko nalepijo začasne nalepke z napotki.
Primer: Mesto Brisbane je ukinilo stikala za prižig zelenih luči.
5. Prilagodite intervale na semaforjih
Ob zmanjšanju avtomobilskega prometa na cestah je zaznan porast hitrosti vožnje pri voznikih, ki so
manj pozorni na druge, ranljivejše udeležence v prometu. S prilagoditvijo časovnih presledkov oziroma
intervalov na semaforju lahko vplivamo na zmanjševanje hitrosti avtomobilov, na drugi strani pa z
zelenimi valovi kolesarjem omogočimo bolj tekočo vožnjo. Hkrati se podaljšajo trajanja zelenih luči na
prehodih za pešce.
Primer: V Zahodnem Sussexu so začasno prilagodili intervale na semaforju in omogočili krajši čas
čakanja pešcem na prehodih.
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6. Začasno zmanjšajte hitrosti avtomobilov na cestah v strnjenih naseljih in soseskah
V strnjenih naseljih je v času epidemije več prebivalcev na ulicah v primerjavi z običajnimi razmerami.
Kjer ni mogoče popolnima zapreti cest, se lahko zniža omejitve hitrosti za avtomobile. Ne le, da se bo
s tem omogočilo ljudem bolj prijazno okolje za bivanje v času epidemije, vplivalo bo tudi na zmanjšanje
možnosti nastanka prometnih nesreč. Zdravljenje zaradi prometnih nesreč pa lahko dodatno obremeni
zdravstveni sistem.
Primer: Na sicer majhnem otoku Man so na vseh cestah znižali hitrosti.

5 Sklep
Zbir dobrih praks kaže, da je z nekaj domiselnosti mogoče spodbujati aktivno mobilnost v
večjih in/ali manjših krajih. Hkrati ukrepi niso nujno obsežni in dragi, pač pa so lahko le
organizacijsko naravnani ali pa uvedeni s preprostimi, tudi začasnimi posegi. Ti pa praviloma
ne stanejo veliko. Da je infrastrukturo za pešce in kolesarje mogoče izboljšati pravzaprav čez
noč, kažejo predvsem ukrepi, izvedeni marca in aprila 2020 zaradi pandemije covid-19.
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