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1. Uvod 

IPoP – Inštitut za politike prostora je 20. januarja 2021 objavil vabilo občinam za organizacijo 
Odprte ulice. Namen vabila je bil izbrani občini pomagati pri uvedbi ukrepa Odprta ulica z 
znanjem, vsebinami ter nasveti in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo (stroški 
komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, …). 
Od izbrane občine se je pričakovalo sodelovanje in zavzetost odločevalcev in zaposlenih ter 
sodoben pristop k urejanju prostora in prometa v občini. 
Na vabilo Odprta ulica v vaši občini smo prejeli 9 prijav iz 8 občin, ki se nahajajo v 7 statističnih 
regijah. Po prvem pregledu prijav smo se večkrat sestali predstavniki IPoP – Inštituta za 
politike prostora in Ministrstva za infrastrukturo ter skupaj izbrali tri občine, ki so se uvrstile v 
ožji krog ocenjevanja. Komisija je iskala občino, ki je izkazovala zavzetost za uvajanje ukrepov 
trajnostne mobilnosti, ki imajo potencialen vpliv na spremembe potovalnih načinov na kratke 
razdalje in spremembe potovalnih navad prebivalcev. Prednost so imele občine, ki so kazale 
na pripravljenost uvajanja dolgoročnih sprememb za zagotavljanje ugodnejših pogojev za hojo 
in kolesarjenje. Z vsako od občin v ožjem krogu smo izvedli krajše intervjuje in izbrali Občino 
Postojna. 
Uradniki Občine Postojna so izkazali visoko stopnjo motiviranosti za uvedbo dolgoročnih 
ukrepov, s katerimi bodo izboljšali pogoje za pešce in kolesarje. S tem želijo vplivati na 
prometno varnost vseh uporabnikov, pa tudi na oživljanje ulice, z vključevanjem vseh 
deležnikov, ki ulico tako ali drugače uporabljajo. 

 
1.1. Ozadje 

Mnogi se radi spominjajo živahne Tržaške ceste v preteklosti, ki je bila središče dogajanja 
Postojne. O tem še vedno pričajo razne zgodovinske hiše, npr. Kutinova hiša, Vila Jurca, 
veličastni hotel Adelsbergerhof, rojstna hiša dr. Lojza Kraigherja, idr. Tržaška cesta tudi pelje 
do Postojnske jame, zaradi katere pride v Postojno marsikateri obiskovalec. Z leti je živahnost 
zamrla, povečala se je prometna obremenjenost ulice. Na njej prevladuje avtomobilski promet, 
ki prinaša številne negativne posledice – onesnaženost zraka, hrup, nevarnost za pešce in 
kolesarje, še posebno za otroke, ki obiskujejo tamkajšnjo osnovno šolo. Na ulici ni prijetno 
hoditi ali posedeti, to pa ne vpliva dobro na lokalno gospodarstvo. Danes tam najdemo številne 
prazne prostore, nekoč čudovite stavbe pa so danes le še njihova bleda različica.  
Kmalu se bo začela prenova Tržaške. Boljša bo za pešce in kolesarje. Kljub temu, da bo 
promet na njej še vedno dovoljen (enosmerno in z znižano dovoljeno hitrostjo vožnje), bo na 
njej bistveno več prostora namenjenega pešcem in kolesarjem.  
Po uvodnem sestanku sodelavcev Občine Postojna in IPoP – Inštituta za politike prostora, se 
je pripravil procesni načrt s časovnico in komunikacijski načrt izvajanja Odprte ulice. 
Namen Odprte ulice je bil preizkusiti drugačno prometno ureditev, s poudarkom na 
zagotavljanju ugodnejših pogojev za pešce in kolesarje ter začasnemu omejevanju 
tranzitnega prometa. Z Odprto ulico smo podprli Občino Postojna pri komunikacijskih 
aktivnostih bodoče prostorske in prometne ureditve, ki bo sledila po prenovi. Odprli smo dialog 
z različnimi ciljnimi skupinami o vsebinah, ki naj jih občina spodbuja v prihodnje, z namenom 
oživitve Tržaške ceste po prenovi.  

 
2. Odprta ulica 

Odprta ulica  je projekt odpiranja Tržaške ceste v Postojni, ki prinaša bolj zdravo okolje, miren 
prostor za sprehod in klepet, priložnost za srečanje po dolgem času. Je prostor brez 
avtomobilskega prometa, kjer prebivalci mesta doživijo svoj kraj v novi luči, saj lahko varno 
opazujejo in vidijo vse tisto, kar spregledajo, ko se jim mudi. Omogoča preizkus drugačne 
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prometne ureditve, ki bo pripomogla k oživljanju kraja in spodbujanju lokalnega gospodarstva 
na nekoč živahni ulici polni ljudi, na kateri danes prevladuje avtomobilski promet. 
Gre za ukrep odpiranja javnega prostora za ljudi, kjer imajo pešci in kolesarji prednost, tranzitni 
motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za dostavo in lokalne prebivalce. Na ulici 
se lahko odvija privlačen program. Odprta ulica lahko deluje cel dan, če je to pred osnovno 
šolo, pa lahko le v času pred začetkom in ob koncu pouka, kar se v tuji praksi imenuje šolska 
ulica (angl. School streets). Za otroke, ki živijo dlje od šole in ne morejo prihajati v šolo peš, 
se na ulici uredi tudi t. i. točko Poljubi in odpelji, tako da lahko tudi oni  prehodijo vsaj del svoje 
vsakdanje poti v šolo peš. V primeru Tržaške ceste v Postojni smo izvedli oba koncepta, 
odprto in šolsko ulico. 
 

2.1. Zakaj Odprta ulica – povzetki analiz 

Za namen analize stanja pred izvedbo Odprte ulice na Tržaški cesti v Postojni, je bilo 
pregledano obstoječe gradivo in izvedeno terensko delo ter nekatere strokovne analize z 
zunanjimi sodelavci. V nadaljevanju je podan povzetek strokovnih podlag, pripravljenih za 
izvedbo Odprte ulice. 
 
Avtomobil je najpogostejše izbrano prevozno sredstvo  
 
Analiza ob pripravi celostne prometne strategije za Občino Postojna je pokazala, podobno 
kot v drugih slovenskih občinah, da je avtomobil najpogosteje izbrano prevozno sredstvo 
občanov ne glede na razdaljo. Največji delež opravljenih poti z avtomobilom je z namenom 
prihoda na delo (80 %), ki pa se glede na namen poti nekoliko zmanjša. Tudi za poti, ki so 
tako kratke, da bi jih lahko skoraj vsi opravili peš. Glede na ugodne geografske razmere, se 
kot alternativni obliki premikanja kažeta hoja in kolesarjenje.  
S tem se skladajo tudi strateški cilji celostne prometne strategije Občine Postojna, ki med 
drugim napovedujejo bolj privlačne in varnejše površine za pešce in kolesarje, umirjanje 
prometa v urbanem središču in izboljšanje dostopnosti. 
Potencial za povečanje prometa pešcev sicer obstaja, saj občani kot alternativno obliko 
potovanja najpogosteje izberejo hojo. Pri urejanju novih površin za pešce je v prihodnje 
treba več poudarka nameniti privlačnosti površin za pešce, udobju in varnosti. Z ukrepom 
Odprta ulica bomo Tržaško približali pešcem in kolesarjem in spodbudili prebivalce, da več 
poti znotraj mesta opravijo peš, še posebej po prenovi Tržaške ceste. 
V skladu s celostno prometno strategijo in z ukrepi spodbujanja hoje in kolesarjenja do leta 
2022, bo delež poti opravljenih peš na ravni občini znašati 20 % (15% leta 2016)  in delež 
poti opravljenih s kolesom 5 % (1% leta 2016). 
 
Na določenih delih Tržaške prostora za pešce sploh ni 
 
Na nekaterih delih Tržaške je skoraj ves prostor namenjen avtomobilom in ga za pešce 
ostane le malo, čeprav so na ulici v podobnem deležu kot avtomobili. To vpliva tudi na 
lokalno gospodarstvo, saj so  ulice po meri avtomobilov le redko živahne. Pešci se na 
prometnih ulicah ne počutijo varno in prijetno, zato jih je na ulici, ki s tem izgublja svojo 
nekdanjo pestrost, le malo. Danes tako na Tržaški cesti v Postojni najdemo številne prazne 
prostore, nekoč čudovite stavbe pa so danes le še njihova bleda različica. 
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Mestoma je Tržaška namenjena v celoti avtomobilom, čeprav si jo delijo s pešci. (Foto: Nela Halilović)  

 
Na Tržaški je skoraj enak delež pešcev in avtomobilov – največ obojih pred pričetkom 
pouka 
 
Podatki štetja prometa med 4. in 
12. majem, med 6. in 22. uro na 
Tržaški cesti (pri križišču z Jamsko 
cesto pri Hotelu Kras) kažejo, da je 
na Tržaški 46 % pešcev in 47 % 
avtomobilov, sledijo kolesarji, 
mestni avtobus, kombiji, lažja 
tovorna vozila. 
 
Najbolj prometna je jutranja konica, 
ko je na ulici največ pešcev in 
avtomobilov. To so večinoma 
otroci, ki prihajajo v šolo peš, 
oziroma njihovi starši, ki jih 
pripeljejo z avtomobilom. 
Avtomobilski zastoji pred šolo niso 
nič neobičajnega v slovenskem 
prostoru. Mnogim staršem se 
namreč zdi pogosto prenevarno, da 

Povprečni deleži uporabnikov Tržaške med 4. in 12. majem 2021. (vir: 
PNZ, d. o. o.) 
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bi šolarji hodili v šolo peš ali da bi jih odložili v bližini šole, od koder bi lahko vsaj del poti 
opravili aktivno – peš ali s kolesom. 
 
Na povprečni delovni dan je v koničnih urah med 263 in 306 vozil, ki vozijo po Tržaški cesti. 
Na delovni dan ta odsek prepelje povprečno 2900 vozil, najvišje dnevne vrednosti 
pa znašajo do 3000 vozil. Najvišje vrednosti so izmerjene v jutranjem času, tik pred 
začetkom šole, ko se v najbolj obremenjenih 15 minutah v enosmerno ulico pripelje tudi do 
105 vozil. Med vozili prevladujejo osebna vozila, 90 % od vseh vozil. Od ostalih vozil na cesti 
je 5 % kombijev , preostalih 5 % pa je tovornih vozil in avtobusov.  
 
Število pešcev in kolesarjev pogojeno tudi z vremenskimi razmerami 
 
Analiza štetja pešcev na obravnavanem preseku pokaže, da je v koničnih urah na povprečni 
delovni dan med 290 in 310 pešcev. Dnevno na tem odseku hodi 2550 pešcev. Obravnavan 
odsek dnevno prekolesari povprečno 100 kolesarjev. Oba podatka, tako število kolesarjev 
kot tudi pešcev, je zelo pogojen z vremenskimi pogoji. V obravnavanem obdobju je bilo v 
lepem vremenu na območju preštetih približno 2900 pešcev in 175 kolesarjev, v rahlo 
deževnem dnevu pa približno 2150 pešcev in 55 kolesarjev. 
 
Podatki za obravnavano območje so zbrani za sončen delovni dan, rahlo deževen delovni 
dan ter soboto in nedeljo. Pri izračunu je upoštevana povprečna zasedenost vozila 1,3 
potnika na vozilo. 
sreda, 5. 5. 2021 – suho vreme 
četrtek, 6. 5. 2021 – deževno vreme 
sobota, 8. 5. 2021 
nedelja, 9. 5. 2021 
 
 

 peš kolo motor avto 

sreda - sonce 41 % 1 % 0 % 58 % 

četrtek - dež 37 % 1 % 0 % 62 % 

sobota 36 % 4 % 1 % 58 % 

nedelja 45 % 5 % 2 % 48 % 
Preglednica 1: Modal split po dnevih. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 
Rezultati analize prihodov otrok v šolo kažejo, da je približno 40 % otrok v šolo pride peš, 
čeprav si jih kar 75 % želi v šolo priti peš ali s kolesom. Z Odprto ulico omogočamo vsem 
učencem, da vsaj del poti opravijo peš ali s kolesom. Prav zato Odprto ulico spremljata tudi 
ukrepa Pešbus in Bicivlak. 
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40 % otrok v šolo pripeljejo, 75 % si jih želi v šolo aktivno. (Foto: Video2Go) 

 
70 % voznikov je vozilo z višjo hitrostjo od dovoljene, rekorder je peljal po Tržaški kar 
85 km/h  
 
Meritve hitrosti na Tržaški cesti so se izvajale na križišču s cesto Pot k Pivki, med 3. in 11. 
majem 2021, s pričetkom in zaključkom merjenja ob 9. uri zjutraj. Pokazale so, da kar 70 % 
voznikov ni upoštevalo omejitve hitrosti 30 km/h. Najvišja izmerjena hitrost je bila 85 km/h ob 
6. uri zjutraj, kar je glede na bližino osnovne šole zaskrbljujoče. Če pešca zadane avtomobil, 
ki vozi 30 km/h, je sila približno takšna, kot če bi padel s 3 metrov. Če avtomobil vozi 50 
km/h se to poveča na 10 metrov. Pri 90 km/h pa je sila podobna padcu z vrha 
dvanajstnadstropnega bloka. 
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Povprečne in maksimalne izmerjene hitrosti v obdobju od 03.05.2021 09:00 – 11.05.2021 09:00. (Vir: 
KBros) 
 
Zasedenost parkirišč na Tržaški cesti 60 %, v neposredni bližini tudi druga brezplačna 
parkirišča 
 
Dober parkirni režim zagotavlja parkirno mesto ljudem, ki ga najbolj rabijo, drugim 
uporabnikom ceste pa dovolj prostora za udobno in varno hojo, kolesarjenje in srečevanja. 
Opravili smo analizo zasedenosti parkirišč na Tržaški cesti na delovni oziroma nedelovni 
dan na lokaciji med Trgom padlih borcev in križiščem z Globočnikovo cesto. Ugotovili smo, 
da je nekaj parkirnih mest ves čas prostih in da je povprečna zasedenost parkirišč na ulici 
zgolj 60 %. V sredo in soboto so parkirišča najbolj zasedena dopoldne, med 8. in 12. uro, ko 
dosežejo do 77 % zasedenost. Proti večeru se odstotek zasedenosti zmanjša do 45 %. 
Na parkiriščih ob Tržaški cesti je bilo v sredo 12 % vozil parkiranih ves dan. Gre za vozila 
okoliških stanovalcev, ki predstavljajo tudi večino uporabnikov analiziranih parkirišč (59 %). 
26 % uporabnikov parkirišč predstavljajo obiskovalci, 15 % pa zaposleni. Struktura 
uporabnikov se v soboto ne spremeni drastično (stanovalci 66 %, obiskovalci 26 %, 
zaposleni 8 %), nekaj več jih je parkiranih ves dan (17 %). 

 
Zasedenost parkirnih površin na Tržaški cesti po tipu uporabnikov merjena v sredo, 13. 5. in soboto, 
15. 5. 2021. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 
Visok delež nepravilno parkiranih avtomobilov kljub razpoložljivosti parkirnih mest 
 
Na oba meritvena dneva smo zaznali precej nepravilno parkiranih vozil (v sredo 43, v soboto 
53). Glede na to, da je bilo ves čas nekaj parkirnih mest prostih, kaže na navado 
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uporabnikov, da parkirajo točno pred vrati. Ob tem je v radiju 3 minut hoje toliko 
razpoložljivih parkirnih mest (Primorka, športni park, pokopališče), da ni razloga za tolikšno 
prometno zasedenost ulice. Tržaška cesta s svojo kulturno zgodovinsko zapuščino in lepim 
izgledom lahko predstavlja veliko več kot prometno bližnjico in parkirišče. 
 
Tržaška je lahko več kot bližnjica za avtomobile 
 
V prihodnjih mesecih se bo začela celovita prenova Tržaške ceste v Postojni. Postala bo 
prijetnejša za pešce, kolesarje in manj privlačna za tranzitni promet. Po Tržaški bodo še 
naprej vozili avtomobili (enosmerno in z nižjo dovoljeno hitrostjo vožnje), vendar bo na njej 
več prostora namenjenega pešcem, kolesarjem in zelenim kotičkom. 

 

2.2. Procesni načrt Odprte ulice 

Marec 

Splošna izvedba Odprte ulice 

 Oblikovanje projektne skupine 

 Uvodni sestanek 

 Podpis dogovora 

 Določitev vlog na občini - sogovorniki: politični predstavnik(i), promet; prostor; 
komunikacija in odnosi z javnostmi; organizator programa - družbene dejavnosti. 

 Terminski načrt izvedbe Odprte ulice 

 Osnutek komunikacijskega načrta 
Promet 

 Ogled lokacije 

 Določitev zapore 
Komuniciranje  

 Pregled terminov izhajanja lokalnih glasil  

 Priprava osnutka prve zloženke, plakata 

 Določitev obsega materiala za komunikacijo (film, slike, …) 

 Izbira sodelavca za oblikovanje 

April 

Splošna izvedba Odprte ulice 

 Osnutek programa Odprte ulice 
Promet 

 Izbira zunanjega sodelavca za merjenje hitrosti in štetje prometa 

 Dovolilnice za stanovalce in lastnike, najemnike prostorov na Tržaški 

 Analiza pakiranja – popisovanje pakirišč 
Participacija 

 Info dan – stojnica na Trgu padlih borcev 

 Stik z lastniki, najemniki prostorov, stanovalci, starši šolarjev 
Komuniciranje  

 Plakati, letaki 

 Nabor medijev 

 Prva objava v medijih 

 Posebna pasica na spletni strani 
Šola 

 Začetek obveščanja staršev 

Maj 
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Splošna izvedba Odprte ulice 

 Osnutek, izvedba programa Odprte ulice 

 Začetek izvedbe 21.5.2021 

 Reševanje konfliktov 
Promet 

 Deljenje dovolilnic za stanovalce in lastnike/najemnike prostorov na Tržaški 

 Pregled podatkov štetja prometa, hitrosti, popisovanja parkirišč 

 Interpretacija podatkov prometnih analiz 
Participacija 

 Info dan – stojnica na Trgu padlih borcev 

 Stik z lastniki, najemniki prostorov, stanovalci, starši šolarjev 
Komuniciranje  

 Priprava in objava Najpogosteje zastavljenih vprašanj 

 Stik z mediji 

 Priprava in izvedba preostanka materiala (značke, razglednice, cerada na vhodu 
na Tržaško) 

 Komunikacijski načrt 
Šola 

 Pešbus, Bicivlak, Poljubi in odpelji vzpostavitev 

 Izvedba petkovega programa 

Junij 

Splošna izvedba Odprte ulice 

 Izvedba do 12.6.2021 

 Dopolnjevanje programa 

 Reševanje konfliktov 
Promet 

 Prilagajanje termina zapore 
Participacija 

 Anketiranje o zadovoljstvu po ciljnih skupinah 

 Zbiranje predlogov idej za oživitev Tržaške po prenovi 
Komuniciranje 

 Komuniciranje o programu 
Šola 

 Pešbus, Bicivlak, Poljubi in odpelji vzpostavitev 

 Izvedba petkovega programa 

 
3. Izvedba 

Odprta ulica pod sloganom »Dobrodošli na ulici nasmejanih ljudi« je potekala štiri petke in 
štiri sobote v maju in juniju (21.5.–12.6.2021).  

 
3.1. Začasna zapora  

Zapora je potekala od križišča pri Hotelu Kras do križišča Tržaške ceste in Poti k Pivki. 
Načrtovano je bilo, da bo začasna zapora postavljena  ob petkih med 7.20-14h ter ob 
sobotah med 9-17h. V tem terminu je potekala Odprta ulica zgolj prvi vikend, saj je bila 
kasneje sobotna zapora prestavljena na termin 12-17h, zadnji vikend izvedbe pa je bila 
petkova zapora ukinjena. 
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Začasna zapora za motorni promet na Tržaški cesti v Postojni. (Foto: Nela Halilović) 

 
Odpiranje ulic za ljudi in omejevanje tranzitnega prometa navadno spremlja tudi program. 
Namen programa je preusmeriti avtomobilski pogled na ulice k razmisleku o javnem prostoru, 
ki ni nujno namenjen zgolj avtomobilom, temveč tudi ljudem. Program je bila spremljajoča 
dejavnost Odprte ulice, kamor so ljudje prišli na trajnosten način, se tam družili z ostalimi in 
kjer so lahko izrazili svoje mnenje o prihodnjih načrtih Tržaške ceste.  K sodelovanju smo 
povabili tudi vse predstavnike lokalnega gospodarstva na Tržaški cesti, vendar je bil odziv z 
njihove strani manjši.  
 

3.2. Petkova Odprta ulica 

Ob petkih so Tržaško cesto zasedli šolarji – najprej jim je bila omogočena varna pot v šolo, 
kamor so lahko prišli sami, s prijatelji, peš, ali s kolesom. S tem namenom sta bila organizirana 
tudi Pešbus in Bicivlak, ter postaja Poljubi in odpelji na parkirišču pri Primorki. Tam so lahko 
starši otroke pripeljali in odložili, od tam pa so nadaljevali pot v šolo aktivno.  
 
V času zapore, do 13. ure, so ulico zasedli šolarji OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Antona 
Globočnika, ki so v okviru različnih šolskih obveznosti izvajali pouk zunaj. V sodelovanju z 
učiteljicami likovnega pouka smo zasnovali in izvedli trajno poslikavo Tržaške ceste. 
Sodelovali smo tudi s tujimi prostovoljci MC Postojna, ki so ravno tako pomagali pri programu 
in animaciji otrok.  
Namen poslikave je bil opozoriti, da so na cesti poleg avtomobilov tudi drugi uporabniki, ki pa 
nimajo tako veliko prostora. 
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S poslikavami so na Tržaški cesti dobili več prostora dobili tudi pešci. (Foto: Video2Go) 

 
Sodelovali smo tudi s številnimi organizacijami, ki so v tem času na Trgu padlih borcev 
predstavljale svoje aktivnosti, zanimive za otroke (npr. policaji, gasilci, …). 
 

3.3. Sobotna Odprta ulica 

Sobote so bile namenjene vsem ostalim, ki so na Tržaško prišli zaradi programa, ali pa so tam 
le našli prijeten, varen in zanimiv prostor zase. Program so pri vseh izvedbah soustvarjale 
številne lokalne organizacije – košarkarji, rolkarji, plesalci, parkour, komunalno podjetje pa je 
zagotavljalo pitnik za osvežitev. Poleg stalnih organizacij so se pridružile programu še druge 
– joga, tai chi, gobarsko društvo, keramične delavnice, ulični teater in glasbeniki.  
Program je bil sprva nekoliko okrnjen zaradi še aktualnih razmer in ukrepov povezanih z 
zajezitvijo epidemije koronavirusa.  
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Teater Ane Monro v Postojni je bil najbolj obiskan dogodek v okviru Odprte ulice (Foto: Vidoe2Go). 

 
4. Sodelovanje z deležniki na Tržaški cesti 

Sodelovanje z javnostjo je nujen del demokratičnega političnega sistema in urejanja prostora. 
Če se sodelovanju z javnostjo izogibamo, se nam to pogosto vrne v obliki nepotrebnih 
napetosti, nezaupanja, nasprotovanja javnosti ali celo protestov. Zgodnje in ustrezno 
vključevanje javnosti ta tveganja bistveno zmanjša. Ob tem so rešitve, oblikovane skupaj z 
javnostjo, praviloma boljše, saj nihče ne pozna prostora bolje od tistih, ki ga uporabljajo vsak 
dan. In ker so rešitve, ki jih je javnost sooblikovala, med ljudmi bolje razumljene in sprejete, 
jih je tudi lažje izvesti.  
Na Tržaški cesti so bile identificirane sledeče ciljne skupine – splošna javnost, stanovalci, 
lastniki in najemniki prostorov (lokalno gospodarstvo), osnovna šola – šolarji in starši. Za 
vsako od ciljnih skupin smo delno prilagodili način obveščanja in zbiranja predlogov in mnenj 
o Tržaški cesti in o Odprti ulici. Z različnimi metodami smo jih obveščali in spodbujali k 
aktivnem vključevanju.  
Dvakrat smo organizirali informacijsko stojnico pred Odprto ulico, ki je bila nadomestek javne 
razprave, saj slednje ni bilo mogoče organizirati zaradi ukrepov za zajezitev epidemije. 
Informacijska stojnica je bila na voljo tudi v času vseh izvedb Odprte ulice na cesti. Vse 
informacije so bile tudi na voljo ves čas v Galeriji TIC na Trgu padlih borcev, kjer so stanovalc i 
lastniki in najemniki lokalov prevzemali dovolilnice.  

 
4.1. Anketiranje  

 
Ker je bila Odprta ulica poskus, kakšna je Tržaška, če na ulici cesti omejimo vožnjo 
avtomobilov, je bilo mnenje različnih skupin, uporabnikov Tržaške, zelo pomembno. Pripravili 
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smo posebne ankete za splošno javnost, stanovalce Tržaške, starše otrok iz OŠ Miroslava 
Vilharja in predstavnike lokalnega gospodarstva - lastnike oziroma najemnike prostorov.  
Uvodoma predstavljamo skupni povzetek anketiranja v delih, ki so bila enaka za vse ciljne 
skupine. Skupno je anketo rešilo 457 oseb. 
 

 
Strinjanje z Odprto ulico po ciljnih skupinah. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 
Odprta ulica je bila všeč večini - splošni javnosti, staršem šolarjev in stanovalcem Tržaške 
ceste. Izrazito so ji nasprotovali predstavniki lokalnega gospodarstva. Všeč je bila 75 % 
anketirancem iz splošne javnosti, le 22 % se je zdela Odprta ulica nepotreben ukrep. 
Stanovalcem je bila v 88 % všeč in tudi 75 % staršev je Odprto ulico ocenilo kot pozitiven 
ukrep. Med drugim je 75 % anketiranih izrazilo, da bi si želeli občasno Odprto ulico tudi v 
prihodnje. 
 
Predstavniki lokalnega gospodarstva so se na drugi strani večkrat pritožili, da Odprta ulica 
slabo vpliva na njihov prihodek. Temu primerno smo tudi prilagodili zaporo za tranzitni 
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promet in jo ob sobotah prestavili na kasnejši čas, ter zadnji petek umaknili. Anketo za 
predstavnike lokalnega gospodarstva je rešilo le sedem oseb, ki prav tako kažejo na 
nezadovoljstvo z Odprto ulico. Želimo si, da bi prenovljeno Tržaško za izboljšanje svojega 
poslovanja izkoristili tudi lastniki lokalov in trgovin. Primeri iz drugih krajev kažejo, da 
zapiranje cest za promet praviloma dobro vpliva na prihodek lokalnega gospodarstva. 
Predvidevamo, da je na splošno nezadovoljstvo tudi posledica negotovih razmer zaradi 
epidemije koronavirusa in prihajajoče prenove ceste. 
 
Kljub različnim mnenjem o ukrepu Odprta ulica je prevladalo mnenje vseh ciljnih skupin, da 
se naj promet na Tržaški cesti v prihodnje načrtuje tako, da bo v prednosti razvoj 
pogojev za aktivno mobilnost in omeji tranzitni promet: 

- Tržaška naj bo taka, da se upošteva potrebe pešcev, kolesarjev, avtomobilov in 

ostalega javnega prometa tako, da nobeden od udeležencev ni povsem izključen. 

- Tržaška naj bo taka, da bodo lokacije čim bolj dostopne za pešce in kolesarje. 

Omejiti avtomobile. 

- Tržaška naj bo taka, da bo na njej čim več prijetnih javnih prostorov po meri človeka. 

 
Število odgovorov po kategorijah. (Vir: IPoP - Inštitut za politike prostora) 

Vse ciljne skupine so se v večinskem deležu strinjale s trditvijo, da je potrebno pri 
načrtovanju prometa na Tržaški zagotoviti varen prihod vseh otrok v šolo. Z zmanjševanjem 
udobnosti vožnje z avtomobilom in prostora za avtomobile se zagotavljajo tudi bolj varni 
pogoji za pešce in kolesarje.  
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Strinjanje z zagotavljanjem varnega prihoda v šolo po ciljnih skupinah. (Vir: IPoP – Inštitut za politike 
prostora) 

 
4.1.1. Splošna javnost 

Mnenje splošne javnosti smo preverjali na terenu 
tekom izvajanja Odprte ulice. Tam so lahko  
izpolnili fizične ankete, ki so bile enake spletnim 
anketam.   
Hkrati so lahko na hitri anketi na večjem listu 
izbrali trditev, s katero se najbolj strinjajo pri 
ocenjevanju Odprte ulice. Tiste, ki si za 
izpolnjevanje fizične ankete niso vzeli časa, smo 
na terenu spodbujali, da izrazijo svoje mnenje s 
hitro anketo na večjem plakatu. Kot je razvidno iz 
slike ene izmed plakatnih anket, je splošna 
javnost na terenu izražala naklonjenost Odprti 
ulici in dolgoročni preureditvi Tržaške ceste, ki bo 
zagotavljala boljše pogoje za hojo in kolesarjenje 
ter omogočala varnejši prihod učencev v šolo.  
 
 
 
 
 

                                Ali vam je Odprta ulica na Tržaški všeč? (n = 316) 
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Strinjanje splošne javnosti z Odprto ulico. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

  
Anketa, ki jo je rešilo 316 anketirancev kaže, da je bila Tržaška ljudem na splošno všeč. 55 
% anketirancem iz splošne javnosti je bila Odprta ulica zelo všeč. Še 20 % anketirancem je 
bila Odprta ulica še kar všeč. 

 
76% odstotkov anketirancev bi si želelo imeti občasno Odprto ulico tudi po prenovi. Le 22 % 
anketirancem se je zdela Odprta ulica nepotreben ukrep. To je dober temelj za razmislek, ali 
bi Občina Odprto ulico ponavljala tudi po prenovi, na primer vsako prvo soboto ali nek izbran 
termin, ki bi si ga bilo enostavno zapomniti.  
 
Ali bi si želeli imeti občasno Odprto ulico tudi po prenovi (na primer vsako prvo soboto v 
mesecu)?(n = 316) 

 
Želja splošne javnosti po nadaljevanju Odprte ulice. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

Anketiranci se strinjajo, da je bila Tržaška v času Odprte ulice bolj varna za pešce in 
kolesarje ter bolj prijetna za sprehod  in zadrževanje na ulici - v primerjavi z običajnim 
prometnim režimom na Tržaški. 
 
 Koliko se strinjate s spodnjimi opisi Odprte ulice v Postojni?(n = 313) 
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Strinjanje splošne javnosti z opisi Odprte ulice. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 
Anketa kaže tudi, da ljudje soglašajo s konceptom prenove Tržaške, ki naj upošteva potrebe 
pešcev, kolesarjev, avtomobilov in ostalega javnega prometa tako, da nobeden od 
udeležencev ni povsem izključen. Nasprotno si Tržaške, ki naj bo taka, da bodo lokacije čim 
bolj dostopne za avtomobile. Omejiti pešce in kolesarje – želi le 4 % anketiranih. 

 
4.1.2. Stanovalci Tržaške ceste 

Na Tržaški cesti v območju začasne zapore za promet zaradi Odprte ulice je 50 hišnih številk. 
Na vsako izmed njih smo dostavili letak z osnovnimi informacijami o Odprti ulici in več dopisov 
z obvestili. Vsi so lahko prejeli tudi dovolilnico za dostop do svojih domov, s spodbudo, da jo 
naj uporabijo le v nujnih primerih in z informacijami o bližnjih parkiriščih, kjer lahko svoje vozilo 
parkirajo. Pred Odprto ulico in v času izvajanja smo organizirali info točko, kjer so lahko dobili 
vse informacije v zvezi s prihajajočo prenovo in kjer so lahko izražali svoje mnenje o Odprti 
ulici. 
 
Anketo za stanovalce Tržaške je rešilo 28 anketirancev. Večini je bila Odprta ulica všeč, je 
pa delež teh manjši kot na vzorcu splošne javnosti. 48 % anketirancev je bila Odprta ulica 
zelo všeč, 7 % pa všeč – tako lahko rečemo, da je naklonjenost Odprti ulici izrazilo 56 % 
anketiranih stanovalcev. 74 % anketirancem se je zdel čas Odprte ulice na Tržaški za 
bivanje bolj prijeten od običajnega režima. Velika večina anketirancev je mnenja, da bi bilo 
treba zmanjšati število vseh avtomobilov na Tržaški, še posebej na način, ki ne bi motil 
lokalnih prebivalcev. Več je tudi tistih, ki bi želeli imeti Odprto ulico tudi po prenovi (52%) kot 
tistih, ki je ne bi želeli več (44 %). 
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Strinjanje stanovalcev z Odprto ulico. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

   
74 % anketirancev se strinja, da je v prihodnosti treba zmanjšati število vseh avtomobilov na 
Tržaški cesti. Hkrati se 70 % anketirancev strinja, da je bila Tržaška v času Odprte ulice bolj 
varna za pešce in kolesarje.  

Anketa kaže, da iz stališča vzorca stanovalcev s programom na ulici ni treba pretiravati. Le 
40 % bi si želelo imeti več programa, 36 % pa ne. Anketa kaže, da si prebivalci predvsem 
želijo manj avtomobilov, vendar tako, da to ne bi motilo stanovalcev.  

 
4.1.3. Lastniki in najemniki prostorov na Tržaški cesti 

Ob Tržaški cesti se nahajajo številne javne mestotvorne ustanove in centralne dejavnosti, pa 
tudi številne trgovine in gostinski obrati. Vsakega izmed njih smo osebno nagovorili in jim dali 
možnost sodelovanja pri organizaciji in izvajanju Odprte ulice, na kar se v večini niso odzvali. 
Tudi zanje so bili pripravljeni posebni dopisi in možnost prevzema dovolilnice kot za 
stanovalce. 
Žal nam je, ker je anketo o Odprti ulici rešilo le sedem predstavnikov lokalnega gospodarstva 
– trgovin in lokalov. Rešene ankete kažejo, da jim Odprta ulica ni bila všeč, in da so imeli v 
času Odprte ulice manjši promet. Želimo si, da bi anketo rešilo še več gostincev in trgovcev 
iz Tržaške ceste. 
 

4.1.4. Učenci OŠ Miroslav Vilhar in njihovi starši  

Osnovna šola Miroslava Vilharja je eden večjih spodbujevalcev prometa na Tržaški cesti. Šolo 
obiskuje preko 700 otrok, kar nekaj jih pripeljejo starši z avtomobilom na najbližje parkirišče 
blizu šole (28 %).  Aktivno (peš, s kolesom, rolko …) pride približno 40 % otrok, z avtobusom 
(javni prevoz in šolski prevoz) pa 30 %. 
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Način prihoda učencev v šolo. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 
Posebej smo se posvetili staršem šolarjev tamkajšnje osnovne šole in jih obveščali o Odprti 
ulici z dopisi preko sistema E-asistent. Preko istega kanala smo jih zaprosili, da izpolnijo 
anketo o Odprti ulici. 
 
Anketo za starše učencev OŠ Miroslava Vilharja je rešilo 93 staršev. 75 % anketiranih staršev 
je označila, da jim je bila Odprta ulica všeč. Večini od teh celo zelo všeč. 78 % odstotkov 
staršev je mnenja, da je bila v času Odprte ulice Tržaška bolj varna za pešce in kolesarje. 
Približno toliko staršev se strinja tudi s tem, da je treba število avtomobilov pred šolo zmanjšati.   
 
Ali vam je Odprta ulica ob petkih na Tržaški všeč? (n = 92) 

 
Strinjanje staršev z Odprto ulico. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

Glede na to, da bo Tržaška cesta po prenovi nekoliko drugačna, se bodo morali temu 
prilagoditi otroci in starši za prihod v šolo. Anketa kaže, da bi si starši želeli tudi po prenovi 
organiziran Pešbus in Bicivlak ter točko Poljubi in odpelji. 
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Strinjanje staršev z organiziranim spremstvom v šolo. (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 
4.2. Vsebine za oživitev Tržaške po prenovi  

 
Mestne ulice, ki so v prvi vrsti prilagojene avtomobilom, so le redko živahne. Zaradi tega se 
vse več krajev odloča za spreminjanje mestnih ulic tako, da so te bolj po meri ljudi. Najlažje je 
pristop pojasniti z znanim citatom Freda Kenta: »V kolikor bomo načrtovali in gradili mesta za 
avtomobile, bodo tam avtomobili. Če jih bomo načrtovali in gradili za ljudi, bodo tam ljudje.« 
To se kaže v številnih krajih po svetu, nenazadnje tudi v Sloveniji.  
Večina ljudi, s katerimi smo govorili na Tržaški, pogreša, da bi bila ulica nekoliko bolj živahna 
ter bolj varna in prijetna za hojo. Temu pripomoreta med drugim dejstvi, da na določenih delih 
prostora za pešce skoraj ni, hkrati pa je delež voznikov, ki ne upoštevajo omejitve hitrosti velik. 
K temu, da na Tržaški ni veliko ljudi, doprinesejo tudi pomanjkljive vsebine, ki jih ne pritegnejo 
tja, tako pa se vrnemo na začetek - privlačne vsebine, ki bi lahko napolnile prazne prostore 
na Tržaški ne morejo preživeti, če tam ni ljudi, ljudje pa rabijo prijeten in varen prostor. 
Prenova Tržaške ceste bo pripomogla k izboljšanju pogojev za pešce in kolesarje, ter 
zmanjšanju udobnosti vožnje z avtomobilom. Po prenovi bo Občina ponudila tudi 
sofinanciranje za obnovo fasad za objekte na cesti. Vse to bo deloma pomagalo pri oživitvi 
Tržaške, še vedno pa je tam potrebno tudi usmerjeno spodbujati določene vsebine, zaradi 
katerih bi ljudje večkrat tja prišli peš in se tam tudi zadržali za nekaj časa. S tem namenom 
smo v okviru Odprte ulice na informacijski stojnici spodbujali mimoidoče, da izrazijo svoje 
mnenje o vsebinah, ki bi jih pritegnile za preživljanje več časa na Tržaški.  
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S plakati smo vabili mimoidoče, da napišejo, zaradi česa bi se večkrat vrnili in zadržali na Tržaški. (Foto: 
Nela Halilović) 

 
Na tak način smo dobili dobili približno 100 predlogov, med katerimi so se številni večkrat 
ponovili. Nanašajo se tako na zapolnitev praznih prostorov, kot tudi na ulični utrip. 
Glede na zbrane predloge, ljudje na Tržaški cesti najbolj pogrešajo gostinsko ponudbo z 
lokalno ali italijansko kuhinjo, restavracijo s hitro prehrano, slaščičarno. Po preureditvi vidijo 
prostore privlačne tudi za umestitev specializiranih trgovin, kjer bi lahko kupovali športno 
opremo, darila, ali pa si izposodili električna motorna vozila, na primer skiro. 
Kar se prometne ureditve tiče, se najbolj pogosto pojavlja predlog o zmanjšanju 
avtomobilskega prometa, kar bi omogočilo več prostora zelenim površinam in kulturnemu 
dogajanju. Manjkajo tudi stojala za parkiranje koles. Živa glasba, nastopi in stojnice bi privabile 
na Tržaško več ljudi v večernih urah ob koncu tedna. 
Ker so otroci pomembni porabniki prostora, ki na ulici najverjetneje preživijo največ časa, nas 
je zanimalo tudi njihovo mnenje. Predlogi so bili zelo raznoliki, najbolj pa si želijo prostora, kjer 
bi se lahko igrali in družili. Sem smo prišteli igre z žogo, vožnjo s prevoznimi sredstvi kot so 
kolo ali rolka, pa tudi bolj tihe kotičke, kjer bi sestavljali rubikove kocke, igrali igrice, gledali 
filme in jedli sladoled. 
Marsikdo rešitev za opuščene poslovne prostore vidi v sofinanciranju najemnin s strani občine.  

 
5. Predlog parkirnega režima po prenovi Tržaške 

Tržaška cesta v Postojni se bo v prihodnjem obdobju celostno prenovila. Obeta se drugačna 
prometna ureditev – enosmerna z znižano hitrostjo 10 km/h, ter manj prostora za avtomobile 
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in več za pešce, kolesarje, kotičke za posedanje in zelenje. Obeta se zmanjševanje števila 
parkirnih mest in sprememba parkirnega režima. 
 
Na podlagi Analize parkirnega utripa smo utemeljili predloge za spremembo parkirnega 
režima na Tržaški cesti.  

 
Cilji parkirnega režima: 

1. Stanovalci enostavno najdejo prosto parkirišče zase čez cel dan  
2. Omogočiti obiskovalcem hitro in enostavno parkiranje na Tržaški 
3. Zaposleni  v območju parkirajo na parkiriščih v bližini 

 

CILJ UKREP POJASNILO UKREPA PRIČAKOVAN REZULTAT 

Stanovalci 
enostavno 
najdejo prosto 
parkirišče zase 
čez cel dan  

Omejeno 
število 
osnovnih 
dovolilnic za 
parkiranje 

Vsako stanovanje ima 
možnost nakupa največ 
ene osnovne dovolilnice 
za parkiranje na Tržaški. 
Osnovna dovolilnica je 
za prvi avtomobil na 
stanovanje. Cena 
osnovne dovolilnice je 
simbolična - 10 € na 
mesec.  
 
Število osnovnih 
dovolilnic mora biti 
omejeno, iz analize 
parkirnega utripa je to 
verjetno med 40 in 50 
dovolilnic, odvisno od 
skupnega števila PM.  
 
Število se prilagaja 
zasedenosti PM, 
praviloma pa se število 
dovolilnic ujema s 50 % 
števila parkirnih mest. 
Občina morda lahko 
pomanjkanje reši z 
najemom PM v Hotelu 
Kras oziroma v novi 
garažni hiši pri avtobusni 
postaji. 

Zmanjša se 
povpraševanje po PM s 
strani stanovalcev: Tisti, ki 

imajo možnost parkiranja na 
dvorišču si dovolilnice ne 
kupijo, ne parkirajo na ulici, 
ostane več PM za druge 
uporabnike.  
 
Enostavnejše parkiranje 
za stanovalce: Enostavno 
je najti prosto PM:  ker več 
tistih stanovalcev, ki imajo 
možnost, parkira na 
zasebnih dvoriščih, ostane 
več prostih PM za 
stanovalce brez te 
možnosti. 

Dodatna 
dovolilnica 

Cena druge dovolilnice 
na stanovanje je 
progresivna. Cena druge 
dovolilnice naj bo 

Zmanjša se 
povpraševanje po PM s 
strani stanovalcev: Delež 

stanovalcev drugi in tretji 
avtomobil parkira drugje. Ali 
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dvakratnik osnovne 
dovolilnice. 
 
Zaradi omejenega 
števila parkirišč naj bo 
cena tretje dovolilnice 
dvakratnik druge 
dovolilnice.  

na zasebnem dvorišču, ali 
na bližnjem javnem 
parkirišču.  
 
Zmanjša se število 
avtomobilov:  
Nekateri se tretjemu 
avtomobilu odpovejo - 
pogosto se izkaže, da so v 
gospodinjstvih s tremi ali 
več avtomobili le redko vsi 
naenkrat v uporabi. Zaradi 
dražjih dovolilnic se nekateri 
odločijo za prodajo tretjega 
avtomobila. Tako se 
povpraševanje po 
parkiriščih zmanjša.  

Rezervacija 
na bližnjem 
javnem 
parkirišču 

Na bližnjem javnem 
parkirišču se delež 
parkirnih mest rezervira 
za stanovalce Tržaške. 
Za uporabo teh parkirišč 
je na voljo brezplačna 
dovolilnica. 

Bolj učinkovita 
zasedenost parkirišč: 
Večja parkirišča v bližini 
Tržaške so ponoči prazna, 
medtem ko je Tržaška bolj 
zasedena. Ravno ponoči je 
največji delež parkiranih 
avtomobilovod stanovalcev. 
Z brezplačnimi dovolilnicami 
in rezerviranimi PM del 
avtomobilov iz Tržaške na 
nežen način preusmerimo 
na druga parkirišča (npr. k 
pokopališču). Verjetno bi se 
za to odločilo nekaj 
lastnikov, ki ne bi hoteli 
kupiti druge ali tretje 
dovolilnice - zaradi 
progresivne cene le-teh.  

Omogočiti 
obiskovalcem 
hitro in 
enostavno 
parkiranje na 
Tržaški 

Brezplačno 
časovno 
omejeno 
parkiranje 

Parkiranje za 
obiskovalce Tržaške je 
brezplačno, vendar 
omejeno na kratek čas 
30 ali 60 minut. 

Hitro menjavanje kupcev / 
obiskovalcev: Večino 

nakupov na Tržaški je 
mogoče opraviti hitro. 
Zaradti tega s parkinim 
režimom spodbujamo 
kupce, da po opravljenem 
nakupu parkirno mesto 
sprostijo za nove kupce. 
Zaželena je hitra fluktuacija 
parkiranih vozil, saj to 
zagotavlja, da kupci hitro 
najdejo parkirišče ter se 
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zaradi tega na Tržaško 
vračajo. 
 
Ker je ta način možno 
enostavno zlorabiti 
(menjavanje listkov) se išče 
nove načine omejevanja 
tega. Na primer vnos 
registrske številke na listek 
in omejitev naslednjega 
vnašanja iste registrske 
nekaj ur po vnosu ter 
uporabo aplikacij za 
plačevanje parkirnine, ki 
tovrstno zlorabo 
onemogočijo.  

Plačljivo 
parkiranje  

Po preteku 
brezplačnega parkiranja 
je vsaka naslednja ura 
relativno draga. Na 
primer 1 € na uro 
parkiranja. Običajen 
predlog je, da je ura 
parkiranja dražja od 
vozovnice mestnega 
prometa, kar pa v tem 
primeru ne velja, saj je 
postojnski mestni 
promet brezplačen.   

Vedno nekaj  prostih 
parkirnih mest:  
Draga ura parkiranja bo 
spodbudila hitro fluktuacijo 
in določeno število prostih 
parkirnih mest. Optimalno 
je, da je 22 % parkirnih 
mest prostih. To kaže na 
pravilno postavljeno ceno 
ure parkiranja.  
 
Tako bodo tudi stanovalci 
hitro našli prosto parkirno 
mesto.  
 
Tisti, ki bi imeli na Tržaški 
namen parkirati za dlje 
časa, bo tak režim 
preusmeril na bližnja 
parkirišča (Primorka, pri 
pokopališču). 
 

Zaposleni  v 
območju 
parkirajo na 
parkiriščih v 
bližini 

Brezplačno ali 
zelo ugodno 
parkiranje v 
bližini 

Če je avtomobil parkiran 
na istem mestu več ur, 
potem ni smiselno, da je 
to na ulici, na kateri bi 
radi oživili trgovine in 
lokale, saj je zelo 
verjetno lastnik 
avtomobila na ulici 
zaposlen. S tem, ko 
parkira na ulici, zaseda 

Več prostora za kupce in 
goste: za ekonomski razvoj 
Tržaške je treba zagotoviti 
prosta mesta predvsem za 
kupce, ne pa zaposlene v 
območju. Zato, da bi bilo 
več prostora za kupce in 
goste, morajo zaposleni 
(tudi lastniki trgovin in 
lokalov ter njihovi zaposleni) 
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prostor potencialnih 
kupcev, gostov. Zato je 
smiselno te avtomobile 
premakniti na bližnja 
parkirišča.   
 
Če bi bila ta parkirišča 
zasedena z vozili ljudi, ki 
se presedejo v eno 
vozilo, ter odpeljejo proti 
Ljubljani, je smiselno 
uvesti simbolično 
parkirnino 1 € na dan. 
Ljudje, ki uporabljajo 
parkirišče za 
sopotništvo, so manj 
naklonjeni plačevanju 
parkirnine. 

parkirati na bližnjih 
parkiriščih.  
 
Bolj učinkovita 
zasedenost parkirišč: 
Ukrep poveča učinkovitost 
oziroma zasedenost 
parkirišč, ki so večino časa 
manj zasedena. 
 

Izboljšanje 
dostopnosti 

Izboljša se peš 
povezave z bližnjimi 
parkirišči ter postavi 
nove postaje za 
souporabo mestnih 
koles. Čeprav so velika 
parkirišča blizu 
(Primorka 3 min hoje, 
pokopališče 7 min) je za 
povečanje varnosti hoje 
smiselno izboljšati peš 
dostop Tržaške ter 
umestiti bližnjice za 
hojo, kjer je to mogoče. 
Na teh poteh se lahko 
uvede tudi Poljubi in 
odpelji točke za učence 
osnovne šole.  
 

Bolj prijetna hoja do 
Tržaške: Več ljudi bi se 
odločilo za hojo, če bi bile 
povezave do Tržaške bolj 
prijetne in varne.  
 
Manjša gneča vozil pred 
šolo: 
Več staršev bi lahko otroke 
odložilo na Poljubi in odpelji 
točkah.  
 

Nove označbe Novi peš smerokazi. Na 
primer: Trg padlih 
borcev, 3 min / 300 
korakov. 

Več ljudi hodi: 
Statistika kaže, da je vsaj 
pol voženj z avtomobilom 
na kratke razdalje. Namen 
teh smerokazov je, da 
pokažejo, da so lokacije v 
majhnem kraju blizu in 
enostavno ter hitro 
dostopne peš.  

Parkirišče za 
umik 

V bližini avtoceste se 
izbere parkirišča, 

Več PM v središču za 
zaposlene: Če tisti, ki se 
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sopotništva iz 
središča kraja 

primerna za sopotništvo 
. presedanje ljudi, ki se 
nato skupaj peljejo v 
Ljubljano na delo.  

skupaj peljejo v Ljubljano, 
parkirajo bližje avtocesti, v 
središču ostane več 
prostora za zaposlene v 
Postojni.  

Vsi cilji Spremljanje 
stanja 

Predlagamo redno 
izvajanje analize 
parkirnega utripa za 
Tržaško cesto, 
parkirišče pri Primorki in 
pri pokopališču ter novih 
parkiriščih - npr. 
avtobusna postaja. 

Analiza učinkov in 
prilagajanje parkirnega 
režima ter števila 
dovolilnic stanju oziroma 
podatkom:  
Redna analiza bo pokazala: 

 Ali je dovolj parkirnih 
mest za stanovalce. 

 Ali parkirni režim 
deluje, ali prihaja do 
zlorab. 

 Kdo uporablja 
okoliška parkirišča 
(npr. če parkirišče 
deluje kot prostor, 
kjer ljudje parkirajo 
in prestopijo ter se 
skupaj peljejo v LJ, 
potem se z 
dodatnim režimom 
to lahko relocira na 
bolj obrobno 
parkirišče). 

Participacija Vključevanje prebivalcev 
v oblikovanje in 
spreminjanje parkirnih 
ukrepov.  

Ljudje sooblikujejo 
ukrepe in jih zaradi tega 
bolj posvojijo.  

Komunikacija Komuniciranje ukrepov, 
delovanja ukrepov in 
namena ukrepov. Za 
komunikacijo se uporabi 
različne komunikacijske 
kanale: zloženke, ipd. 

Ljudje poznajo ukrepe. 

Zaradi izdatne in raznolike 
komunikacije ljudje poznajo 
spremembe parkirnega 
režima. 
 
Ljudje razumejo namen 
ukrepov: komunikacija 
vključuje podatke, na 
katerih je ukrep utemeljen 
ter pričakovane rezultate. 
Tako stanovalci in javnost 
razumejo zakaj so bili 
ukrepi sprejeti, in kakšen je 
njihov namen.  
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Nadzor Reden in strog nadzor 
nad kršenjem parkirnih 
režimov je nujen. 
Uvajanje novih režimov 
nima smisla, če ni 
nadzora.   

Delovanje parkirnega 
režima: Če se parkirnega 
režima ne spoštuje, potem 
le-ta ne more delovati 
oziroma doseči želenih 
učinkov.   

Fond parkirnin Sredstva zbrana s 
parkirninami in 
dovolilnicami gredo 
lahko v poseben fond, ki 
se na to uporabi ciljno - 
npr. za sofinanciranje 
obnove fasad na 
Tržaški, program na 
ulici, ali pa se poraba 
teh sredstev določi s 
participtivnim 
proračunom.  

Zmanjšanje političnega 
tveganja, ki spremlja 
uvajanje plačljivega 
parkiranja: v slovenskih 
občinah je občutek, da je 
plačjivo parkiranje oblika 
inkasantstva pogost. Da bi 
to zmanjšali, transparentno 
poročamo o višini zbranih 
sredstev, ki jih na to ciljno 
porabimo. Tako se 
argument, da gre le za 
inkasanstvo, zmanjša.  

 
 

6. Povzetek 

Prijava Občine Postojna je bila izbrana na povabilu IPoP – Inštituta za politike prostora za 
pomoč občinam pri uvajanju ukrepa odprta ulica na Tržaški cesti v Postojni. Občina načrtuje 
celostno prenovo Tržaške ceste, s poudarkom na izboljšanju varnosti in udobnosti za hojo in 
kolesarjenje. Odprta ulica je omogočala preizkus drugačne prometne ureditve pred prenovo, 
ki bo pripomogla k oživljanju kraja in spodbujanju lokalnega gospodarstva na nekoč živahni 
ulici polni ljudi, na kateri danes prevladuje avtomobilski promet.  
 
Odprta ulica pod sloganom »Dobrodošli na ulici nasmejanih ljudi« je bila načrtovana za štiri 
petke in štiri sobote v maju in juniju (21.5.–12.6.2021). Zapora je potekala od križišča pri 
Hotelu Kras do križišča Tržaške ceste in Poti k Pivki. Načrtovano je bilo, da bo začasna 
zapora postavljena  ob petkih med 7.20-14h ter ob sobotah med 9-17h. V tem terminu je 
potekala Odprta ulica zgolj prvi vikend. Kasneje je bila sobotna zapora prestavljena na 
termin 12-17h, zadnji vikend izvedbe pa je bila petkova zapora ukinjena, predvsem zaradi 
nasprotovanja predstavnikov lokalnega gospodarstva. Stanovalci in predstavniki lokalnega 
gospodarstva so lahko neomejeno dostopali na Tržaško cesto z dovolilnicami. 
 
Odpiranje ulic za ljudi in omejevanje tranzitnega prometa navadno spremlja tudi program. 
Namen programa je preusmeriti avtomobilski pogled na ulice k razmisleku o javnem 
prostoru, ki ni nujno namenjen zgolj avtomobilom, temveč tudi ljudem. Ob petkih so Tržaško 
cesto zasedli šolarji – najprej jim je bila omogočena varna pot v šolo, kamor so lahko prišli 
sami, s prijatelji, peš, ali s kolesom. S tem namenom sta bila organizirana tudi Pešbus in 
Bicivlak, ter postaja Poljubi in odpelji na parkirišču pri Primorki. Sobote so bile namenjene 
vsem ostalim, ki so na Tržaško prišli zaradi programa, ali pa so tam le našli prijeten, varen in 
zanimiv prostor zase. Program so pri vseh izvedbah soustvarjale številne lokalne 
organizacije. 
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Odprta ulica je bila utemeljena na več strokovnih podlagah: celostna prometna strategija, 
štetje prometa, merjenje hitrosti, analiza parkiranja, enostavna prostorska analiza. Prebivalci 
Postojne za večino vsakodnevnih poti uporabljajo avtomobil, ne glede na razdaljo. Na 
Tržaški cesti je enako število pešcev in avtomobilov, kljub temu slednji zasedajo večino 
prostora, saj na določenih delih prostora za pešce sploh ni. Na Tržaški je prometna konica 
ravno v času začetka pouka na osnovni šoli Miroslava Vilharja, ko je tam največ avtomobilov 
in pešcev – šolarjev. Kljub omejitvi 30 km/h je rekorder v tedenskem merjenju hitrosti 
avtomobilov na Tržaški peljal 86 km/h, kar 70 % voznikov se omejitve ni držalo. Parkirna 
analiza je pokazala povprečno 60 % zasedenost, v neposredni bližini so tudi druga 
brezplačna parkirišča, kljub temu je bilo opaziti velik delež nepravilno parkiranih 
avtomobilov. 

 
Ker je bila Odprta ulica poskus, kakšna 
je Tržaška, če na ulici cesti omejimo 
vožnjo avtomobilov, je bilo mnenje 
različnih skupin, uporabnikov Tržaške, 
zelo pomembno. Pripravili smo 
posebne ankete za splošno javnost, 
stanovalce Tržaške, starše otrok iz OŠ 
Miroslava Vilharja in predstavnike 
lokalnega gospodarstva - lastnike 
oziroma najemnike prostorov.  
Uvodoma predstavljamo skupni 
povzetek anketiranja v delih, ki so bila 
enaka za vse ciljne skupine. Skupno je 
anketo rešilo 457 oseb. 
Odprta ulica je bila všeč večini - splošni javnosti, staršem šolarjev in stanovalcem Tržaške 
ceste. Izrazito so ji nasprotovali predstavniki lokalnega gospodarstva. Všeč je bila 75 % 
anketirancem iz splošne javnosti, le 22 % se je zdela Odprta ulica nepotreben ukrep. 
Stanovalcem je bila v 88 % všeč in tudi 75 % staršev je Odprto ulico ocenilo kot pozitiven 
ukrep. Med drugim je 75 % anketiranih izrazilo, da bi si želeli občasno Odprto ulico tudi v 
prihodnje. 
 
Kljub različnim mnenjem o ukrepu Odprta ulica je prevladalo mnenje vseh ciljnih skupin, da 
se naj promet na Tržaški cesti v prihodnje načrtuje tako, da bo v prednosti razvoj 
pogojev za aktivno mobilnost in omeji tranzitni promet: 

- Tržaška naj bo taka, da se upošteva potrebe pešcev, kolesarjev, avtomobilov in 

ostalega javnega prometa tako, da nobeden od udeležencev ni povsem izključen. 

- Tržaška naj bo taka, da bodo lokacije čim bolj dostopne za pešce in kolesarje. 

Omejiti avtomobile. 

- Tržaška naj bo taka, da bo na njej čim več prijetnih javnih prostorov po meri človeka. 
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