
 
 

PRILOGA: UKREPI ZA SPODBUJANJE HOJE IN KOLESARJENJA V ČASU EPIDEMIJE 

1. Lokalne ceste namenite pešcem in kolesarjem 

Zaprite lokalne ceste, dele cest ali posamezne pasove in 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. Uporabite lahko začasno 

signalizacijo, ki se uporablja pri vzdrževalnih in gradbenih delih. Ceste se lahko zaprejo tudi v bližini 

rekreacijskih površin, kjer je povišana frekvenca pešcev v času epidemije in se tako razbremenijo poti. 

Primer: New York gradi dodatne začasne kolesarske pasove. V Bogoti so zaprli dodatnih 76 km cest, ki so 

namenjene kolesarjem in pešcem. 

2. Promovirajte hojo in kolesarjenje za pot na delo in po nujnih opravkih ter kot način rekreacije 

S pozivom prebivalcem, da naj hodijo in kolesarijo za pot na delo in po nujnih opravkih, se sočasno 

zagotavlja tudi gibanje in rekreacija, ki je 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, da kolesarijo. V Philadelphii so pozvali prebivalce, da se 

naj rekreirajo zunaj ob hkratnem zaprtju nekaterih cest v bližini rekreacijskih površin, da se zagotavlja 

fizična distanca med ljudmi. Minneapolis je zaprl parkirišča v bližini rekreacijskih površin in na tak način 

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 možnost premikanja za tiste, 

ki drugih opcij nimajo. Uporabnike opozarjajte, da pri izposoji ravnajo v skladu z preventivnimi ukrepi,  

zagotavljajte nenehno razkuževanje koles. 

Primer: Berlin omogoča brezplačno izposojo koles za obdobje 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 manj kot v normalnih razmerah. Na mesta kjer se stikala nahajajo se lahko 

nalepijo začasne nalepke z napotki.  

Primer: Mesto Brisbane je ukinilo stikala za prižig zelenih luči. 

5. Prilagodite intervale na semaforju  

Ob zmanjšanju avtomobilskega prometa na cestah je zaznan porast hitrosti avtomobilov, ki so manj 

pozorni na druge, ranljivejše udeležence v prometu. Z prilagoditvijo intervalov na semaforju lahko vplivamo 

na zmanjševanje hitrosti avtomobilov, na drugi strani pa z zelenimi valovi kolesarjev na bolj tekočo vožnjo 

le-teh. Hkrati se podaljšajo intervali zelenih luči na prehodih za pešce.  

Primer: V Zahodnem Sussexu so začasno prilagodili intervale na semaforju in omogočili krajši čas čakanja 

pešcem na prehodih. 

6. Začasno zmanjšajte hitrosti avtomobilov na cestah v strnjenih naseljih in soseskah  

V strnjenih naseljih je več prebivalcev na ulicah v primerjavi z normalnimi časi. Kjer ni mogoče popolnima 

zapreti cest, se lahko znižajo 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. 
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