Spodbujamo hojo kot
prometno prakso
Sintezno poročilo projekta

IPoP – Inštitut za politike prostora
Ljubljana, oktober 2019

2

Spodbujamo hojo kot prometno prakso: sintezno poročilo projekta
Izdal in založil:
IPoP – Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, http://ipop.si
Urednika:
Marko Peterlin, Jana Okoren
Ljubljana, oktober 2019

Publikacija je objavljena pod licenco Creative Commons »Priznanje avtorstva«,
»Nekomercialno« in »Deljenje pod istimi pogoji«. Besedilo licence je na voljo
na spletni strani http://www.creativecommons.si.
Nastala je v okviru projekta Pešec - Spodbujamo hojo kot prometno prakso, ki ga je
sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

3

Kazalo vsebine
1.

Predgovor ................................................................................................................................ 4

2.

Uvod.......................................................................................................................................... 5

3.

Pregled obstoječih raziskav in dokumentov ........................................................................ 7
3.1.

Strategije .......................................................................................................................... 7

3.2.

Vodiči, priročniki in smernice....................................................................................... 10

3.3.

Teoretična izhodišča in raziskave ............................................................................... 17

4.

Pregled podatkov o hoji ........................................................................................................ 24

5.

Pregled predpisov ................................................................................................................. 32
Mednarodni dokumenti in EU zakonodaja .............................................................................. 32
Država ........................................................................................................................................ 35
Občine ........................................................................................................................................ 43

6.

7.

Ovire za hojo kot prometno prakso ..................................................................................... 45
6.1.

Intervjuji.......................................................................................................................... 45

6.2.

Fokusna skupina............................................................................................................ 49

Akcijski načrt zagovorništva za hojo .................................................................................. 55
Zakaj zagovorništvo? ............................................................................................................... 55
Cilji akcijskega načrta .............................................................................................................. 55
Sklopi aktivnosti........................................................................................................................ 55

8.

Mednarodna listina za hojo .................................................................................................. 61

9.

Viri .......................................................................................................................................... 70

4

1. Predgovor
Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se pri nas
danes velik delež kratkih poti opravi z avtomobilom. Marsikje je kar polovica poti, opravljenih
z avtomobilom, krajših od dveh kilometrov, petina pa jih je krajših celo od enega kilometra.
S projektom Pešec smo zato želeli spodbuditi hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne
mobilnosti. Prizadevamo si izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse, spodbujati
spremembe potovalnih navadi v smeri opravljanja kratkih poti peš ter povezati organizacije in
deležnike na področju hoje.
V dobrem letu dni smo v okviru projekta Pešec izvedli nekaj odmevnih kampanj, kot je bil
mednarodni natečaj za oblikovanje plakata na temo pešcem prijaznega mesta prihodnosti
Mesta pešcem!, na katerega je prispelo 159 del, med njimi kar 95 iz tujine. Razstavo na
prostem, na kateri je bilo v času Evropskega tedna mobilnosti 2019 predstavljenih 14 izmed
28 plakatov, ki so se uvrstili v finalni izbor, sta otvorila Evropska komisarka za promet Violeta
Bulc ter župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.
Obenem pa smo s projektom vzpostavili pomembno podlago za nadaljnji razmah hoje kot
oblike trajnostne mobilnosti. K temu lahko veliko prispeva spletno mesto pešec.si, predvsem
pa sodelovanje organizacij pri zagovorništvu hoje kot prometne prakse, h kateri je
pomembno prispeval projekt Pešec, katerega rezultat je med drugim akcijski načrt
zagovorništva za hojo. Med drugim pa lahko pomembno podlago za sodelovanje in
zagovorništvo nudi tudi zbirka virov na temo hoje, ki je povzeta v pričujočem Sinteznem
poročilu. Upamo, da vam bo v pomoč.
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2. Uvod
Slovenci sodimo med najbolj motorizirane narode v Evropi, saj kar 86 % poti opravimo z
avtomobilom, kar nas uvršča na tretje mesto v Evropski uniji. Stroški gospodinjstev za
promet so v letu 2018 v Sloveniji dosegli 16,9% vseh stroškov in so najvišji v Evropi, pri tem
gre kar 11,2% za gorivo in vzdrževanje osebnih vozil.
Promet predstavlja tudi najresnejšo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa
še kar naraščajo. Samo od leta 1986 do leta 2014 so v Sloveniji izpusti toplogrednih plinov iz
prometa narasli za 265 %, promet pa je v tem letu prispeval kar 32 % vseh izpustov
toplogrednih plinov in je največji sektor po deležu izpustov.
Raziskava potovalnih navad v Ljubljanski urbani regiji je pokazala, da je v Mestni občini
Ljubljana 31,9% poti, opravljenih z avtomobilom, krajših od 2 km, v okoliških občinah pa je
takih poti kar 50,9%. V teh občinah je 21,5% poti, opravljenih z avtom, krajših celo od enega
kilometra. To je razdalja, ki jo prehodimo v dobrih 10 minutah. Podobno sliko kot okolica
Ljubljane kažejo tudi ankete iz nekaterih drugih občin, ki so bile narejene v času priprave
celostnih prometnih strategij.
Sprememba potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš ali s kolesom bi prinesla
znatne prihranke pri energiji in zmanjšanje izpustov CO2. Študija Active Transport for
America (2008) je za ZDA izračunala zmanjšanje emisij v obsegu med 33 in 91 mio ton CO2
na leto. Pri nas ocenjujemo, da bi vsak zaposleni, ki bi 2 km dolgo pot v službo z
avtomobilom zamenjal s hojo bi na leto prihranil 67,5 litra goriva in zmanjšal izpuste CO2 za
108 kg.
Zapostavljena oblika trajnostne mobilnosti
Kljub prepoznanemu pomenu je na vseh ravneh podatkov o mobilnostnih vzorcih v zvezi s
hojo izjemno malo. Sistematični podatki so večinoma omejeni na redke ankete o potovalnih
navadah ter na modelirane podatke, pri čemer prihaja zaradi različnih metodologij do znatnih
razlik v podatkih iz različnih virov. V tem pogledu je hoja najbolj zapostavljena in najmanj
razumljena oblika mobilnosti.
Kot opozarja tudi Evropska komisija, je obseg hoje kot prometne prakse na državni ravni
težko oceniti, ker ankete pogosto ne zaznajo kratkih poti. Poleg tega običajno ni upoštevana
hoja kot del poti z javnim prevozom. Zato je pomen hoje podcenjen.
Iz ankete Eurobarometra opravljene v letu 2010 izhaja, da kar 47% vprašanih pri nas meni, da
bi več pešpoti najučinkoviteje rešilo probleme prometa, povezane z okoljem. Kljub temu
zaenkrat na ravni države ni sistematične podpore hoji kot prometni praksi, prav tako pa tudi
velika večina občin ne prepoznava potrebe po sistematični promociji in povezavi različnih
ukrepov za podporo hoji.
Kontekst politik
Zavezujočih dokumentov, namenjenih hoji, na ravni EU in države še ni, je pa hoja posredno
vključena v nekatere dokumente EU, ki so za Republiko Slovenijo zavezujoči. Za hojo so
relevantne tudi številne strateške podlage in zakoni na področjih okolja, prostora,
infrastrukture ali energije, od katerih nekatere omenjamo v nadaljevanju, hkrati pa je
pomembna tudi za področja zdravja, prometne varnosti, izobraževanja in celo gospodarstva.
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Mednarodna listina za hojo (angl. International Charter for Walking) je bila sprejeta v
Portlandu leta 2003. Vizija listine je svet, v katerem bi se ljudje odločili za hojo kot način
potovanja, saj pripomore k zdravju in sprostitvi. Listino lahko prenesejo, natisnejo in
podpišejo župani ali drugi izvoljeni predstavniki, od jeseni 2019 po zaslugi projekta Pešec
tudi v slovenščini. Mnogi se odločijo, da bodo listino uporabili kot orodje za merjenje
uspešnosti projektov in politik.
V Resoluciji o trajnostni mobilnosti v mestih iz decembra 2015 je Evropski parlament
poudaril, da je približno 50% voženj na mestnih območjih krajših od 5 km, in da bi se te poti
lahko opravile peš. Resolucija v poglavju glede izboljšanja okolja, kakovosti življenja in
zdravja glede pešcev poziva države članice, da naj izboljšajo pogoje za pešce.
Cilji Pariškega sporazuma zahtevajo ambiciozno ukrepanje na področju toplogrednih plinov.
V prometnem sektorju se prepletajo vse dejavnosti, obenem pa so tu možni največji prihranki
emisij, zato je promocija in izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti, tudi hoje, zelo
pomembna.
V Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 med drugim ukrep
Povečanje javnega potniškega prometa vključuje tudi ureditev udobnih in varnih kolesarskih
in pešpoti. V Strategiji razvoja prometa v RS iz 2015 pa žal za hojo ni nobenih konkretnih
ciljev in ukrepov, a je podpora hoji skladna z vsemi glavnimi cilji strategije.
Aktivnosti na področju hoje podpirajo tudi vse cilje in namene ZVO-1, ter upoštevajo vsa
ključna načela zakona. Prav tako je spodbujanje pešačenja skladno s ključnimi cilji SPRS ter
pomembno prispeva k izvajanju vsaj dveh prioritet, in sicer (3) Vitalna in urejena mesta ter (4)
Usklajen razvoj širših mestnih območij.
Ugotovimo torej lahko, da je hoja načelno koristna za mnoga področja in javne politike, da pa
se moramo zaenkrat zadovoljiti z zgolj načelno podporo hoji na eni strani ter razpršenostjo
ukrepov prek različnih politik na drugi strani. Zato bi bilo pomembno vzpostaviti sistematično
zagovorništvo za hojo ter povezati ukrepe za njihove večje učinke. Obenem pa bo za
omembe vredne učinke potrebno kmalu povezati ukrepe tudi v zavezujoč strateški in
operativni dokument na ravni države, ki bi jasno postavil okvir politik, določil ukrepe in
operativni okvir izvajanja.
Upamo, da bo k zagovorništvu hoje prispevalo tudi pričujoče poročilo.
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3. Pregled obstoječih raziskav in dokumentov
Jana Okoren, Špela Berlot

Pregledali smo različne dokumente in raziskave, povezane s hojo kot prometno prakso,
pripravili kratke povzetke in jih opremili z dvema skupinama relevantnih oznak, in sicer
»potovalne navade, okolje, urejanje prostora, infrastruktura, prometna varnost, zdravje« ter
»lokalno, nacionalno, nadnacionalno«. Pri vsakem viru navajamo tudi spletno povezavo, na
kateri je vir dostopen oz. povezavo COBISS ali DOI.
Dokumente smo razdelili v tri skupine, in sicer (1) strategije; (2) vodiči, priročniki in smernice;
ter (3) teoretična izhodišča in raziskave.

1.1.

Strategije

Making London a walkable city: The Walking Plan for London
Transport for London
2004
Načrt za hojo si prizadeva, da bi vedno več ljudi za krajše poti kot prometni način izbiralo hojo. To
naj bi dosegli z oblikovanjem visokokakovostnih površin za pešce. V načrtu je izražena vizija
župana Londona, da bi do leta 2015 London postalo eno najbolj prijaznih mest za hojo.
https://fussverkehr.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/walking-plan-2004.pdf
POTOVALNE NAVADE
LOKALNO

International Charter for Walking (Mednarodna listina za hojo)
Walk 21
2006
Mednarodna listina za hojo je referenčni dokument, ki ga lahko podpišejo mesta, organizacije,
skupine in posamezniki. Z listino se želi spodbujati več hoje v vsakdanjem življenju ter boljšo
hodljivost. Listina je bila postopoma oblikovana na konferencah organizacije Walk21 od leta 2003
in predstavljena v Melbournu leta 2006. Listina daje skupen okvir in ponuja osnovo za oblikovanje
politik, aktivnosti in odnosov za razvoj kulture, v kateri se ljudje odločijo za hojo.
https://docs.wixstatic.com/ugd/b7e520_5a53010be03b40b9a150044ca2daa8fb.pdf
POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
Javna agencija RS za varnost prometa
2015
Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški dokument, ki obravnava nacionalno
varnostno politiko in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju
varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022. Nacionalni program med
drugim poudarja najpogostejše dejavnike tveganja, najranljivejše skupine udeležencev in ukrepe za
spreminjanje ravnanja.
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf
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PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost. Smernice za pripravo Celostne prometne strategije
Originalni dokument: Sebastian Frank Wefering, Siegfried Rupprecht, Sebastian Bührmann,
Susanne Böhler-Baedeker; Slovenska priredba smernic: Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca
Balant, Lea Ružič
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012
Smernice obsegajo enajst sklopov dejavnosti in so namenjene načrtovalcem prometa v slovenskih
občinah in svetovalnih podjetjih ter drugim deležnikom, vključenih v pripravo in izvajanja Celostne
prometne strategije. Publikacija predstavlja smernice, ki temeljijo na dokumentu Guidelines:
Developing and Implementing Sustainable Urban Mobility Plan. Slovenske smernice so bile narejene
na podlagi izkušenj, pridobljenih med procesom priprave predloga Prometne strategije Ljubljane, ki
je potekal v okviru EU projekta Civitas Elan. Nekaj poudarkov je nastalo tudi na podlagi izkušenj z
izdelavo Prometne strategije Občine Ljutomer.
http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/publikacije/TM_Brosura_FINAL_Civitas.pdf
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST, ZDRAVJE
NACIONALNO

Infrastruktura za pešce. Splošne usmeritve
Ministrstvo za infrastrukturo
2017
Namen dokumenta je podati osnovna izhodišča o tem, kakšno je kakovostno oblikovanje javnega
prostora za hojo in prijetno ter varno počutje pešcev. Podaja tudi osnovna merila za presojo
ukrepov na prometni infrastrukturi, namenjeni pešcem. Uvodni del se dotakne tudi terminologije,
povezane s hojo (peš, hoja, pešačenje, peš hoja, peška, pešec), pri čemer definicije med SSKJ in
Zakonom o pravilih cestnega prometa niso usklajene, zato se v tem priročniku uporabljata
predvsem besedi pešec in hoja, pri tem pa pešec pomeni osebo, ki se premika brez vozila, vključno
z osebami na invalidskih vozičkih, skirojih, rolkah, rolerjih ali s pomočjo drugih pripomočkov, ki niso
zakonsko opredeljena kot vozila v prometu, pretežno po naseljenem območju, z namenom, da pride
do določenega cilja, hoja pa način premikanja pešca.
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Infrastruktura_za_pesce__splosne_usmeritve_V1.00_podpis.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Transit Oriented Development Standard 3.0
Institute for Transportation and Development Policy
2017
TOD Standard se zavzema za pravico vseh ljudi do mesta. Zavzema se za varno hojo in
kolesarjenje, za enostavno in cenovno dostopno doseganje najbolj oddaljenih destinacij s hitrim in
pogostim javnim prevozom ter možnost kakovostnega življenja, brez odvisnosti od avtomobila.
Standard se zavzema tudi za enake možnosti ter za dostop do izobraževanja in storitev na
nizkocenovne ali brezplačne potovalne načine.
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/tod-2017-v3.pdf
POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST, UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Matej Gojčič (ur.)
2018
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Oktobra 2018 je bila na Svetu Ljubljanske urbane regije potrjena Celostna prometna strategija
Ljubljanske urbane regije (LUR), ki predstavlja eno prvih tovrstnih strategij za trajnostno mobilnost
na regionalni ravni v Sloveniji. V pripravo je bilo vključenih vseh 26 občin LUR ter različne institucije,
strokovne službe in javnost.
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/CPS-LUR-november2018.pdf
UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA
LOKALNO

Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020
Svetovna zdravstvena organizacija
2011
Načrt zagotavlja splošen okvir za dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru »desetletja« v obdobju
2011-2020. Stebri teh dejavnosti so: povečevanje zmogljivosti upravljanja varnosti v cestnem
prometu, izboljševanje varnosti cestne infrastrukture in širših prometnih omrežij, nadaljnji razvoj
varnosti vozil, izboljševanje vedenja udeležencev v cestnem prometu in izboljšanje odziva po
nesrečah. Razviti so bili kazalniki za merjenje napredka na vsakem od teh področji.
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf
PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Let’s Get Scotland Walking - The National Walking Strategy
Direktorat za zdravje in integracijo socialnega varstva
2014
Škotska nacionalna strategija za hojo si prizadeva, da bi imeli vsi ljudje na Škotskem koristi od hoje,
ki je sestavni del njihovih vsakodnevnih poti, da bi se ljudje radi sprehajali na prostem in v prostorih,
ki so načrtovani tako, da spodbujajo hojo. Strategija zasleduje tri glavne cilje: oblikovati kulturo hoje,
kjer vsi ljudje za vsakodnevne poti, rekreacijo ali zdravje pogosteje izberejo hojo; ustvariti
kakovostnejša okolja s privlačnimi, dobro oblikovanimi ter upravljanimi grajenimi in naravnimi
prostori za vse ljudi; ter omogočiti enostavno, ugodno in varno neodvisno mobilnost za vse ljudi.
https://www.gov.scot/publications/lets-scotland-walking-national-walking-strategy/
POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

Masterplan Gehen
Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo. Oddelek za mobilnost,
promet in hrup
2015
Osrednji načrt za hojo ponuja nov strateški okvir za promocijo hoje v Avstriji, s katerim želijo
povečati uporabo hoje kot prometnega načina. Cilj načrta je ozaveščati o pomenu hoje znotraj
celotnega prometnega sistema, ponuditi motivacijski okvir za izboljševanje pogojev za hojo in
predlagati primerne ukrepe za promocijo hoje ter izvajanje le teh. Osrednji načrt za hojo zagovarja
privlačen integrirani prometni sistem, visokokakovostno okolje, zdravo prebivalstvo in vključujočo
družbo, krepitev lokalnega gospodarstva (predvsem lokalnih podjetji in trgovin), povečanje varnosti
v prometu in privlačne javne prostore ter integrirano in participativno načrtovanje.
https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/verkehr/fuss_radverkehr/downloads/masterplange
hen.pdf
INFRASTRUKTURA, POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO
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1.2.

Vodiči, priročniki in smernice

Crossing facilities for cyclists and pedestrians. SWOV Fact sheet
SWOV
2010
Kako varni so prehodi za pešce? Več kot 50 % resnejših nesreč, v katere so vključeni pešci in
kolesarji, se zgodi pri prečkanju ceste. Približno 32 % teh nesreč se zgodi na prehodih za pešce, kar
pomeni, da so prehodi za pešce relativno varni, glede na veliko število ljudi, ki tam prečka cesto.
Dokument obravnava različne prehode, kjer lahko pešec prečka cesto, z vidika načrtovanja in
varnosti ter ponuja predloge za načrtovanje varnejših prehodov.
https://www.swov.nl/en/publication/crossing-facilities-cyclists-and-pedestrians
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Z belo palico po mestu. Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema
Andreja Albreht, Andreja Zapušek Černe, Petra Krištof, Damjan Černe
Zavod Dostop, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016
Priročnik je namenjen predvsem projektantom ter uradnim in odgovornim osebam s področja
prostorskega načrtovanja, s pomočjo katerega lahko spoznajo posebnosti doživljanja prostora ter
gibanja slepih in slabovidnih ter lahko nato načrtujejo in vzdržujejo urbani prostor tako, da je
dostopen tudi ljudem z okvarami vida.
http://www.zveza-slepih.si/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-02-Z-belo-palico-po-mestu.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

International Walking Data Standard. Treatment of Walking in Travel Surveys. Internationally
standardized monitoring methods of walking and public space
D. Sauter, M. Tight, T. Pharoah, R. Martinson, M. Wedderburn
2016
Mednarodni standard za zbiranje podatkov o hoji v anketah o potovalnih navadah je bil sprejet na
konferenci organizacije Walk21 na Dunaju leta 2015. S pomočjo standarda želijo strokovnjaki
izboljšati razumevanje hoje, poudariti pomen nabora dobrih podatkov o mobilnosti, izboljšati način
zbiranja podatkov z vidika točnosti in doslednosti za vse prometne načine in omogočati primerjavo
med mesti in državami. Standard so skozi večletno obdobje oblikovali in dopolnjevali strokovnjaki
na mednarodni ravni.
http://files.designer.hoststar.ch/hoststar10546/file/1international_walking_data_standard_version_aug_2016.pdf
POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

Global Street Design Guide
National Association of City Transportation Officials
2016
The Global Street Design Guide je priročnik, ki postavlja nova izhodišča za načrtovanje mestnih ulic.
Dokument z idejo, da je mesto v prvi vrsti prostor, namenjen ljudem, spreminja načrtovalske
parametre, ki so večinoma povezani z avtomobilskim tokom in varnostjo, v parametre, ki govorijo o
dostopnosti in mobilnosti za vse uporabnike, kakovosti okolja, ekonomskih učinkih, pomenu
prostora, javnega zdravja in kakovosti življenja na splošno. Pri oblikovanju priročnika so sodelovali
strokovnjaki iz 72 mest in 42 držav. Dokument ponuja tehnične podrobnosti za načrtovanje, ki daje
prednost pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu.
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https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan
Frank Wefering, Siegfried Rupprecht, Sebastian Bührmann, Susanne Böhler-Baedeker
2014
Smernice SUMP predstavljajo načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih in njene prednosti kot
nov način načrtovanja, ki obravnava izzive in težave, povezane s prometom v mestnem okolju na
celosten in bolj trajnosten način. Smernice vključujejo predloge ter obrazložitev korakov in
aktivnosti, ki so potrebni za razvoj in izvedbo takih načrtov. Vključujejo tudi orodja in dodatne vire,
več kot 60 primerov razvijanja in izvajanja načrtov v praksi iz cele Evrope ter seznam mejnikov, ki
jih je treba doseči.
http://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_en.pdf
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST, ZDRAVJE
NADNACIONALNO

Pedestrian safety. A road safety manual for decision-makers and practitioners
Svetovna zdravstvena organizacija
2013
Priročnik za odločevalce in načrtovalce opisuje razsežnost smrtnih nesreč in poškodb pešcev,
ključne dejavnike tveganja, načine ocenjevanja varnostnih razmer pešcev v danih okoliščinah in
oblikovanje akcijskega načrta. Navaja tudi, kako izbirati, oblikovati, izvajati in vrednotiti učinkovite
načine posredovanja ter poudarja pomen celostnega pristopa, ki vključuje načrtovanje
infrastrukture, zakonodajo in izvrševanje ukrepov, in pozitivne učinke hoje, ki bi jo bilo treba
spodbujati kot pomemben potovalni način, ki ima pozitivne učinke na zdravje in ohranjanje okolja.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79753/9789241505352_eng.pdf?sequence=1
PROMETNA VARNOST, ZDRAVJE
NADNACIONALNO

Trajnostna mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah
dr. Matej Ogrin, dr. Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun, dr. Aljaž Plevnik
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013
Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za osnovno
šolo. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti za različne starostne skupine ter
predloge različnih učnih oblik in metod dela.
http://www.na-postaji.si/priro%C4%8Dnik/osnovne-%C5%A1ole.pdf
POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO

Portland Pedestrian Design Guide
City of Portland, Office of Transportation
1998
Namen priročnika je povezati široko paleto oblikovalskih kriterijev in praks v strukturiran niz novih
standardov in smernic, ki bodo pripomogle k oblikovanju hoji spodbudnega okolja.
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/84048
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO
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Prostor za vse. Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru
Andreja Albreht, Petra Krištof, Alenka Pučnik, Alenka Bera, Franci Žiberna
2010
Priročnik opisuje različne vrste funkcionalne oviranosti, predstavlja smernice za oblikovanje
prostora, primernega za vse, in predstavlja možnosti za odpravljanje ovir v okolju, ki je bilo
načrtovano brez upoštevanja potreb ljudi z ovirami. Namenjen je oblikovalcem, projektantom in
arhitektom na eni strani ter snovalcem politik, ustvarjalcem javnih naročil in inšpekcijskim službam
na drugi strani. V njem je predstavljeno urejanje dostopnih odprtih javnih površin v Sloveniji in po
svetu.
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=13856
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

Pedestrian and Bicycle Planning. A Guide to Best Practices
Todd Litman, Robin Blair, Bill Demopoulos, Nils Eddy, Anne Fritzel, Danelle Laidlaw, Heath Maddox,
Katherine Forster
2009
Priročnik zajema vse vidike načrtovanja za pešce in kolesarje. Namenjen je oblikovalcem politik,
načrtovalcem in zagovornikom, ki se želijo opremiti z najboljšimi aktualnimi informacijami, na
podlagi katerih lahko v svojih skupnostih izboljšajo razmere za pešce in kolesarje. Priročnik ponuja
osnovne informacije o različnih načrtovalskih in oblikovalskih pojmih in ponuja obsežne vire za
pomoč pri njihovi implementaciji. Opisuje splošne načrtovalske prakse za nemotorizirane oblike
prometa, kako meriti in napovedovati nemotorizirane oblike potovanj, kako ocenjevati in postavljati
prioritete projektov ter implementirati različne programe, ki podpirajo nemotorizirane oblike
prometa.
https://www.researchgate.net/publication/235360400_Pedestrian_and_Bicycle_Planning_A_Guide_
to_Best_Practices
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti
Ministrstvo za infrastrukturo
2018
Smernice vsebujejo usmeritve s področij: zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije
mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja, razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega
prometa, zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in potreb po zmanjšanju onesnaževanja z
naslova osebnega prometa.
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/trajnostna_mo
bilnost.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE, OKOLJE,
NACIONALNO

Streetscape Guidance
Transport for London
2017
Namen smernic je postaviti visok standard za oblikovanje londonskih ulic in javnih prostorov ob
upoštevanju načel za oblikovanje, ki izhajajo iz najboljših praks. Transport for London želi z
domiselno uporabo pravih materialov in dobro izdelavo omogočiti novo življenje v javnem prostoru.
Smernice postavljajo standard za londonske ulice tako za enkratne večje projekte kot manjše
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lokalne prenove, opredeljujejo cilje in opisujejo merila za dobre zasnove, izbor materialov,
namestitev in vzdrževanje.
http://content.tfl.gov.uk/streetscape-guidance-.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO

Street Design Manual
New York City Department of Transportation
2015
Priročnik je celovit vir mesta New York za standarde oblikovanja ulic, smernice in politike. Črpa iz
širokega nabora virov in izkušenj ter predstavlja celovit nabor možnosti za oblikovanje ulic. Ti
segajo od splošnih elementov, kot so standardni betonski pločniki in ulična osvetljava, do novejših
oblikovalskih elementov, kot so varnostni otoki za pešce in ločilni otok za avtobusna postajališča.
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/nycdot-streetdesignmanual-interior-lores.pdf
INFRASTRUKTURA
LOKALNO

Pedestrian planning and design guide
NZ Transport Agency
2009
Priročnik spodbuja dosleden pristop k načrtovanju, oblikovanju, upravljanju in vzdrževanju
infrastrukture in mreže za hojo, ki temelji na najboljših svetovnih praksah. Podpira prometno
strategijo Nove Zelandije in prioritete nacionalne strategije za hojo in kolesarjenje Getting there – on
foot, by cycle. Pri tem spodbuja izbiro hoje kot prometnega načina za kratke razdalje in poti v našem
okolišu ter priznava pomembno vlogo hoji pri prometnih načinih, ki so povezani z avtomobilom in
javnim prevozom.
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/pedestrian-planning-guide/docs/pedestrian-planningguide.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

Poti do privlačnega mesta in zadovoljne skupnosti. Celostna prometna strategija mesta Maribor
Mojca Balant, Mitja Klemenčič, Mateja Kukovec, Marjan Lep, Beno Mesarec, Luka Mladenovič, Aljaž
Plevnik, Josip Rotar
2015
Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške
dokumente mesta in regije. Bil je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo Celostnih prometnih
strategij Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor iz leta 2012. Osredotoča se na prostor in
prometni sistem Mestne občine Maribor, pri čemer pa ne zanemarja osrednje vloge Maribora v regiji
ter zato upošteva tudi primestne prometne tokove in potovalne vzorce dnevnih migrantov širšega
območja ter obiskovalcev Maribora. Dokument vsebuje analizo obstoječega stanja na področju
prometa v mestu in okolici, vizijo razvoja prometnega sistema in strateške cilje ter akcijskoproračunski načrt.
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=26349
INFRASTRUKTURA, POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO

Trajnostna mobilnost za zadovoljno prihodnost. Prometna strategija občine Ljutomer
Urbanistični inštitut RS: Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca Balant, Lea Ružič
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2017
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Prometna strategija občine Ljutomer vsebuje analizo stanja, vizijo razvoja prometnega sistema,
strateške cilje ter stebre, ki evidentirajo ključna področja ukrepanja. Njen ključni del je podrobnejši
akcijski načrt. Dokument se osredotoča na prostor in prometni sistem celotne občine Ljutomer s
poudarkom na naselju Ljutomer, kjer je zgoščena večina prometnih tokov ter so potrebe po
ukrepanju največje.
http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/publikacije/PS%20LJUTOMER_www.pdf
INFRASTRUKTURA, POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO

Smernice za šolske poti: smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in pregled
varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti
Robert Strah
Javna agencija RS za varnost prometa, 2016
Medresorsko usklajene Smernice za šolske poti so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih
dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh.
Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim skupnostim za
izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti šolskih poti ter
za poenoteno označevanje šolskih poti.
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/04/smernice_%C5%A1olske_poti_AVP_2016.pdf
PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Meeting the Needs of People Walking
Jim Walker, Bronwen Thornton
2018
SUTP (Sustainable Urban Transport Project) želi z vrsto kratkih dokumentov pospešiti uresničevanje
Nove urbane agende (NAU). Meeting the Needs of People Walking je kratek pregled strategij, ki
ponujajo županom in drugim oblikovalcem politik, ki želijo izboljšati pogoje za hojo, hiter vpogled v
orodja, dodatne vire in praktične primere dobrih praks za izboljšanje hodljivosti v mestih.
https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/L_iNUA/iNUA-8-Walking%20_SUTPTUMI_engl.pdf
POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA
NADNACIONALNO

Walking, Cycling and Congestion. Implementer’s Guide to Using the FLOW Tools for Multimodal
Assessments
Bonnie Fenton, Andy Nash, Martin Wedderburn
2018
Priročnik pojasnjuje uporabo pristopa, ki je bil razvit v okviru projekta FLOW, s pomočjo katerega je
lažje oceniti pozitivne učinke zmanjševanja prometnih zastojev zaradi projektov, ki spodbujajo hojo
in kolesarjenjem. Prvi dve poglavji sta namenjeni odločevalcem, prometnim načrtovalcem in
inženirjem prometa ter vsem, ki jih zanima prometna politika v mestih. Tu je obrazložen kontekst in
ozadje ter način, na kateri so bila razvita orodja. Drugi dve poglavji sta bolj tehnični in sta namenjeni
predvsem prometnim načrtovalcem in inženirjem prometa, ki želijo preizkusiti orodja. Ponujata
podrobnejša navodila, kako uporabljati orodja in izračune, ki so bili razviti v okviru projekta FLOW.
http://h2020flow.eu/fileadmin/user_upload/flow_D_3.5_Implementers_Guide_multimodal_approach_EN.pdf
INFRASTRUKTURA, POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

Using FLOW’s Multimodal Transport Analysis Techniques in the Transport Planning Profession
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Andrew Nash and Martin Wedderburn (Walk21), Sofie Aelterman (Traject)
2018
Dokument prikazuje načine, na katere lahko pristop, razvit v okviru projekta FLOW, uporabijo
podjetja in mestne uprave (vključno s svetovalci na področju prometnega načrtovanja in
prometnega inženirstva ter s proizvajalci prometna opreme), da bi bolje postavljali vprašanja in
podajali odgovore v zvezi z učinki ukrepov, ki spodbujajo hojo in kolesarjenje. Dokument se lahko
uporabi tudi kot pripomoček za podjetja, ki želijo komunicirati izboljšane metode pri analiziranju
učinkovitosti multimodalnega prometnega sistema.
http://h2020-flow.eu/fileadmin/user_upload/flow_D6.1_Using_FLOW_Multimodal_Transport.pdf
INFRASTRUKTURA, POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

The Role of Walking and Cycling in Reducing Congestion. A Portfolio of Measures
Thorsten Koska, Frederic Rudolph (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH)
2016
Publikacija opisuje dejanske učinke in potencial različnih vrst ukrepov, ki so povezani s
spodbujanjem hoje in kolesarjenja, na prometne zastoje v mestih. V publikaciji so prestavljene
študije primerov. Opisani ukrepi so pripomogli k zmanjševanju zastojev ali so povečali hojo in/ali
kolesarjenje, pri tem pa niso povečali zastojev.
http://h2020-flow.eu/fileadmin/user_upload/FLOW_REPORT__Portfolio_of_Measures_v_06_web.pdf
INFRASTRUKTURA
NADNACIONALNO

Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling
Sonja Kahlmeier, Thomas Götschi, Nick Cavill, Alberto Castro Fernandez, Christian Brand, David
Rojas Rueda, James Woodcock, Paul Kelly, Christoph Lieb, Pekka Oja, Charlie Foster, Harry Rutter
and Francesca Racioppi
2017
Spodbujanje kolesarjenja in hoje kot vsakdanje fizične aktivnosti pozitivno vpliva ne le na zdravje,
ampak tudi na okolje, še posebej v primerih, ko hoja nadomesti vožnjo z avtomobilom na kratke
razdalje. Dokument povzema orodja in smernice, ki lahko pomagajo pri spodbujanju sprememb pri
izbiri potovalnega načina.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/352963/Heat.pdf?ua=1
ZDRAVJE, POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

PASTA Handbook of good practice case studies for promotion of walking and cycling
Florinda Boschetti (Polis)
2017
Številni priročniki in izbori dobrih praks predstavljajo uspešne zgodbe mest na svetovni ravni, ki so
postala vodilna mesta z vidika spodbujanja aktivne mobilnosti in urejanja prostora za ljudi. To so
odlični viri, ki načrtovalcem in urbanistom ponujajo predloge, kako oblikovati zdrav prostor s
pomočjo aktivne mobilnosti ter ustvariti bolj vključujoče skupnosti za hojo in kolesarjenje. Priročnik
PASTA s svojim inovativnim in originalnim pristopom prepoznava uspešne ukrepe na področju
prometnega načrtovanja in javnega zdravja, ki vključujejo vidik zdravja. Pregled vključuje 8 izbranih
primerov najboljših praks, dve za vsako področje: strategije, socialno okolje, fizično okolje in
infrastrukturo ter ureditve in zakonodajo.
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/2017-pastaproject_handbook_web_02.pdf
ZDRAVJE
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NADNACIONALNO

Pedestrians First. Tools for a Walkable City
Institute for Transportation and Development Policy
2018
Pedestrians First je orodje, ki ga je oblikoval inštitut ITDP (Institute for Transportation and
Development Policy), in pomaga pri razumevanju in merjenju lastnosti, ki spodbujajo hodljivost in
razvoj urbanega okolja na različnih nivojih in v različnih krajih po svetu. Z boljšim razumevanjem ter
s pogostejšim in doslednejšim merjenjem hodljivosti v urbanih okoljih bodo odločevalci lahko
sprejemali politike, ki bodo prispevale k razvoju mest, prijaznim za hojo.
https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2018/02/pedestrians_FINAL.pdf
POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

Streets for walking & cycling. Designing for safety, accessibility, and comfort in African cities
Christopher Kost, Naomi Mwaura, Advait Jani, Christopher Van Eyken
2018
Streets for Walking & Cycling je priročnik, ki poudarja oblikovanje ulic v afriških mestih z vidika
varnosti, dostopnosti in udobnosti. Razvila ga je organizacija ITDP Africa v partnerstvu z UNHabitat. Zelo velik odstotek ljudi v afriških mestih izbira kot potovalni način hojo ali kolesarjenje. V
mestih kot so Addis Ababa, Nairobi, Dar es Salaam in Lagos več kot 40 % ljudi svoje poti opravi peš
ali s kolesom. Ta mesta so v osnovi mesta, kjer ljudje hodijo ali kolesarijo, vendar pa pogosto niso
oblikovana temu primerno in nimajo ustrezne infrastrukture, da bi bila hoja in kolesarjenje varna in
udobna. Priročnik poskuša ponuditi smernice, na podlagi katerih bi se to dalo spremeniti. Omenjena
mesta in številna druga v regiji načrtujejo visokokakovostni tranzit z avtobusom BRT-sistem (Bus
Rapid Transit), hoja in kolesarjenje pa lahko pri tem pripomoreta pri izboljšanju povezljivosti z
zadnjim delom poti. Cilj trajnostnega razvoja 11.2. se sklicuje na širjenje dostopa do javnega
prevoza, pri čemer pa so varne ceste ključne pri omogočanju ljudem, da varno in udobno dostopajo
do teh hitrih povezav.
https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/ITDPStreets-for-walking-and-cycling-Manual-180718-2.pdf
INFRASTRUKTURA
NADNACIONALNO

Jane’s Walk: Urbani sprehodi za prijaznejša mesta. Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov
Inštitut za politike prostora
2012
Publikacija je rezultat skupne aktivnosti Inštituta za politike prostora in partnerjev, ki so leta 2011
sodelovali pri organizaciji sprehodov Jane’s Walk v Ljubljani. Sprehodi so potekali v okviru projekta
»Mreža za prostor«, v okviru katerega je izšel tudi priročnik. Izdajo publikacije podpira tudi kanadska
neprofitna organizacija »Jane’s Walk«, ki od leta 2007 organizira sprehode in tako popularizira
živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci.
Organizacija »Jane's Walk« je spodbudila izvedbo sprehodov tudi v Sloveniji in prispevala številne
praktične napotke in priporočila za njihovo izvedbo, ki so vključeni na koncu publikacije.
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2012/04/Janes-Walk-web.pdf
POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO

Trajnostna mobilnost v praksi: zbornik dobrih praks
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Peter Prinčič, Marko Peterlin, Tatjana Marn, Marjeta Benčina, Katarina Otrin, Anamarija Jere, Matej
Ogrin, Kristina Glojek
2016
Z zbornikom dobrih praks – Trajnostna mobilnost v praksi, želijo avtorji in partnerji istoimenskega
projekta različnim ciljnim skupinam prikazati, da ukrepi trajnostne mobilnosti niso le puhlice, da so
mnogi že izvedeni tudi v naši bližini in da jih lahko z le malo prilagoditvami in nekaj dobre volje
prenesemo v tista mesta in vasi, kjer jih še ne poznajo. Zbornik vključuje tako ukrepe, ki spodbujajo
trajnostno mobilnost v mestih, kot tiste, ki zmanjšujejo rabo avtomobilov na podeželju, v turističnih
krajih in pri organizaciji dogodkov. Opisani primeri so večinoma iz slovenskih občin, nekaj idej pa so
avtorji našli tudi v bližnjih državah (v Avstriji, Italiji, Franciji). Med občinami je zbornik že požel veliko
zanimanja, saj s pripravo celostnih prometnih strategij mnoge med njimi iščejo napredne rešitve na
področju prometa.
https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2016/10/Trajnostna-mobilnost-v-praksi.pdf
POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA, OKOLJE
NACIONALNO

1.3.

Teoretična izhodišča in raziskave

Using Micro-Simulation in the Restructuring of an Urban Environment in Favor of Walkability
Tobias Kretz
2013
Dokument poroča o projektu, ki na podlagi »načrta za pešce« Plan Piéton mesta Strasbourg iz leta
2012 in s pomočjo mikrosimulacije podaja rešitev za ureditev prometa na mostu Pont Kuss in
njegovi neposredni bližini. Rešitev ob upoštevanju avtomobilskega prometa in javnega prevoza daje
prednost pešcem.
https://www.researchgate.net/publication/258221876_Using_MicroSimulation_in_the_Restructuring_of_an_Urban_Environment_in_Favor_of_Walkability
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO

Designing healthy communities: Testing the walkability model
Adriana A. Zuniga-Terann, Barron J. Orr, Randy H. Gimblett, Nader V. Chalfoun, Stuart E. Marsh,
David P. Guertin, Scott B. Going
2016
Raziskave z različnih področij so pripomogle k večjemu razumevanju, kako oblikovati bolj hodljive
soseske, ki bi imele večji učinek na fizično aktivnost ljudi. Pomembni izsledki raziskav in hipoteze
so vključene v »okvir hodljivosti«, ki deli oblikovalske elemente v 9 kategorij hodljivosti: povezljivost,
gostota poselitve, raba zemljišča, varnost prometa, nadzor, izkušnje, parkiranje, zelene površine in
skupnost. Cilj te študije je preveriti, ali se lahko ta konceptualni okvir uporabi kot model za merjenje
odnosa med grajenim okoljem in fizično aktivnostjo. V zvezi s tem so raziskovalci anketirali
prebivalce mesta Tucson (Arizona, ZDA). Rezultati kažejo na pomembne korelacije med
kategorijami hodljivosti in dvema motivacijama za hojo (rekreacija in promet). Rezultati študije
podpirajo uporabo »okvira hodljivosti« kot modela za merjenje grajenega okolja v odnosu do
spodbujanja fizične aktivnosti ljudi.
https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.11.005
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

Active commuting to school. How far is too far?
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Norah M Nelson, Eimear Foley, Donal J O'Gorman, Niall M Moyna, Catherine B Woods
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2008
Priporočena aktivnost za najstnike je najmanj 60 min vsaj štirikrat tedensko. Več kot 65 %
najstnikov, starih med 15 in 17 let, ne dosega priporočenih vrednosti. Aktivna pot v šolo poveča
stopnjo fizične aktivnosti najstnikov. Le 30 % najstnikov na Irskem se aktivno odpravi v šolo. Velja,
da krajša, kot je razdalja do šole, več odstotkov učencev ali dijakov, bo pot do šole prehodilo. V
raziskavi, ki je potekala na Irskem, je sodelovalo 4013 učencev iz 61 osnovnih šol. 32 % vprašanih je
v šolo hodilo peš. 80 % tistih, ki v šolo hodijo, so od šole oddaljeni največ 1,49 milj (2,4 km) ali manj.
Več učencev je hodilo peš v šolo v mestnem okolju kot na podeželju.
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5868-5-1
ZDRAVJE, POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO

Walkability, transit, and body mass index: A panel approach
Michael J. Smart
Journal of Transport & Health, 2018
Raziskovalci vedno pogosteje iščejo povezavo med izbiro prometnega načina posameznika z
zdravo telesno težo in jo večinoma tudi najdejo. Članek nadgrajuje predhodne raziskave z uporabo
podatkov, ki so bili zbrani v ZDA med 1999 in 2013. Raziskovalci so opazovali, če ima sprememba
izbire prometnega načina ali soseske posledice na telesno težo. Analiza se osredotoča na to, ali je
javni prevoz oz. življenje v okolju, ki omogoča javni prevoz in aktivne prometne načine, povezan s
spremembo telesne teže. Rezultati kažejo, da imamo na indeks telesne mase (ITM) največji vpliv, če
se odrečemo avtomobilu.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140517306187?via%3Dihub
ZDRAVJE, POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO

Walkable Neighborhoods and Obesity. Evaluating Effects with a Propensity Score
Lori Kowaleski-Jones, Cathleen Zick, Ken R. Smith, Barbara Brown, Heidi Hanson, J. Fan
University of Utah, 2018
Raziskovalci so na podlagi vzorca 103.912 žensk, prebivalk okrožja Salt Lake, starejših od 20 let,
preučevali povezavo med osebami z ITM > 30 ter primernostjo soseske za hojo. Ugotovili so, da
obstaja povezava med deležem oseb s prekomerno težo ter soseskami, ki imajo nižji indeks
hodljivosti.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.11.005
ZDRAVJE, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO

Does walkability matter? An examination of walkability’s impact on housing values, foreclosures
and crime on housing values, foreclosures and crime
John I. Gilderbloom, William W. Riggs, Wesley L. Meares
Cities, 2015
Raziskovalci so pod drobnogled vzeli 170 sosesk v srednje velikem mestu, da bi ugotovili, kako
hodljivost vpliva na kakovost in trajnostnost sosesk. Analiza je pokazala pozitivne učinke na
vrednost stanovanj v soseski, zapuščenost predelov mest in kriminal. Rezultati ponujajo možnosti
načrtovalcem in civilni družbi, da na podlagi teh razvijajo strategije in politike za razvoj bolj
trajnostnih sosesk, ki ponujajo večjo hodljivostjo.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.08.001
UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE
LOKALNO
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Walking for Transportation: What do U.S. Adults Think is a Reasonable Distance and Time?
K.B. Watson, S.A. Carlson, T. Humbert-Rico, D.D. Carroll, J.E. Fulton
2015
Na podlagi vzorca (n=3653) oseb so raziskovalci ugotavljali naklonjenost odraslih za hojo kot
prometno prakso. Ugotovili so, da je za 43 % odraslih sprejemljiva razdalja, ki jo lahko opravijo peš,
manjša od 1 milje (ali 1,6 km) oz. 20 minut. Starostne skupine odraslih so složne pri opisani razdalji
oz. časovnem okviru, razen starejših (>65 let), ki se bolj nagibajo h krajšim razdaljam in manjšemu
časovnemu okviru.
https://doi.org/10.1123/jpah.2014-0062
POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO

Dostopnost do JPP v Ljubljani po metodi PTAL
Jernej Tiran, Luka Mladenovič, Simon Koblar
Geodetski vestnik, 2015
Prispevek se sicer prednostno ukvarja z dostopnostjo JPP v Ljubljani, vendar kot del raziskave
avtorji preučujejo razdaljo, ki jo je prebivalec Ljubljane pripravljen prehoditi za doseganje cilja,
avtobusne postaje. Ugotavljajo, da so Ljubljančani pripravljeni prehoditi med 400 m - 640 m za
doseganje avtobusne postaje.
http://www.geodetski-vestnik.com/59/4/gv59-4_tiran.pdf
POTOVALNE NAVADE
LOKALNO

Umiranje in življenje velikih ameriških mest
Jane Jacobs
Studia humanitatis, 2009
Umiranje in življenje velikih ameriških mest (1961) je ena izmed najbolj vplivnih knjig v zgodovini
urbanističnega planiranja znamenite kanadske urbanistke in aktivistke Jane Jacobs, s katero je
postavila temelje sodobnemu razumevanju mest.
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/248135936
UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA
NACIONALNO

Life Between Buildings: Using Public Space
Jan Gehl
Island Press, cop., 2011
Knjiga Life Between Buildings je eno od temeljnih besedil, ki govori o pomembnosti urejanja
urbanega javnega prostora na podlagi želja ljudi. Knjiga opisuje elemente, ki so potrebni, da lahko
ljudje uživajo v javnih prostorih. Ti elementi ostajajo nespremenjeni skozi obdobja, ki s sabo
prinesejo različne arhitekturne stile ter značaje »življenja med stavbami«.
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/67115777
UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

Economic Value of Walkability
Todd Litman
Victoria Transport Policy Institute, 2018
Študija opisuje načine za vrednotenje hoje (kot dejavnosti) in hodljivost (kakovost pogojev za hojo,
vključno z varnostjo, udobjem in priročnostjo). Hoja in hodljivost imata številne pozitivne učinke na
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osnovno mobilnost, dostopnost, zmanjševanje javnih stroškov in stroškov posameznikov,
učinkovito rabo zemljišč, izboljšanje telesne aktivnosti in zdravja ljudi ter podporo strateškemu
gospodarskemu razvoju. Trenutne prakse načrtovanja transporta podcenjujejo hojo. Različne
metode merjenja pozitivnih učinkov, predstavljene v članku, pa lahko vplivajo na večjo javno
podporo hoji in nemotoriziranim potovalnim načinom.
http://www.vtpi.org/walkability.pdf
POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

The neighbourhood physical environment and active travel in older adults: a systematic review
and meta-analysis
Ester Cerin, Andrea Nathan, Jelle van Cauwenberg, David W. Barnett, Anthony Barnett
2017
Študija ugotavlja povezavo med aktivnim prometnim načinom pri starejših prebivalcih in fizičnim
okoljem sosesk, kot so gostota poseljenosti, hodljivost, povezave med ulicami, splošna dostopnost
storitev, mešana raba, pešcem prijazne površine ter dostopnost do različnih vrst destinacij. Avtorji
ugotavljajo, da se lahko zaradi določene vrste fizičnega okolja soseske poveča izbira aktivnega
prometnega načina med starejšimi prebivalci.
https://doi.org/10.1186/s12966-017-0471-5
POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA
NADNACIONALNO

Analysing the impact of walking and cycling on urban road performance. A conceptual framework
Frederic Rudolph
2017
Konceptualni okvir je povzetek ključnih orodij, ki so bila razvita v okviru projekta FLOW. Njegov cilj je
prikazati vplive, ki jih imajo ukrepi, povezani s hojo in kolesarjenjem, širše na promet v mestih.
Konceptualni okvir bodo preizkusila mesta, vključena v projekt (Budimpešta, Dublin, Gdynia, Lizbona,
München in Sofija). Mesta bodo s pomočjo orodji v praksi preverila vrednost in uporabnost novih
orodji za modeliranje prometa, odločevalci pa bodo pridobili podatke, na podlagi katerih bodo lahko
ocenili, na kakšen način hoji in kolesarjenju zagotoviti enake pogoje kot drugim prometnim
načinom.
http://h2020flow.eu/fileadmin/templates/documents/Deliverables/FLOW_Conceptual_Framework_FINAL_web.p
df
POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

FLOW 15 Quick Facts for Cities
FLOW
2017
V okviru projekta CIVITAS FLOW je bil oblikovan dokument FLOW 15 Quick Facts for Cities, ki v 15.
točkah nudi kratek pregled ukrepov, ki so povezani s hojo in kolesarjenjem. Ukrepi izboljšujejo
pogoje za pešce in kolesarje, predvsem pa zmanjšujejo prometne zastoje. Dokument opisuje
nekatere – morda presenetljive – rezultate o pozitivnih učinkih, ki so jih imeli ukrepi, ki v prvi vrsti
izboljšujejo pogoje za hojo in kolesarjenje, na promet na splošno.
http://h2020-flow.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/15_quick_facts_eng_FINAL.pdf
INFRASTRUKTURA, POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

Global status report on road safety 2015
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World Health Organization
2015
Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije o prometni varnosti iz leta 2015, ki vključuje podatke iz
180 držav iz celega sveta.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189242/1/9789241565066_eng.pdf
PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

World report on road traffic injury prevention
World Health Organization
2004
To je prvo obsežnejše poročilo o prometnih nesrečah, ki sta ga skupaj pripravili Svetovna
zdravstvena organizacija in Svetovna banka. Poročilo izraža skrb, da nevarni cestni sistemi resno
ogrožajo javno zdravje in razvoj na svetovni ravni, ter trdi, da je število prometnih nesreč
nesprejemljivo, in da se jim bi dalo v večini primerov izogniti.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/
PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Potovalne navade prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji. Končno
poročilo
Beno Mesarec (ur.), Mestna občina Ljubljana
2014
Končno poročilo raziskave potovalnih navad prebivalcev Mestne občine Ljubljana in njenega
zaledja. V raziskavi je sodelovalo 2000 članov gospodinjstev z območja Mestne občine Ljubljana in
Ljubljanske urbane regije. Odgovarjali so na vprašanja o lastništvu osebnega avtomobila, številu
potovanj na dan, namenih potovanj, uporabljenih prometnih sredstvih, času in trajanju potovanj.
Zbrani podatki omogočajo celovit pregled nad značilnostmi potovalnih navad prebivalcev Mestne
občine Ljubljana in njenega zaledja, hkrati pa lahko služijo kot statistična osnova za uvajanje novih
ukrepov na področju urejanja prometa in mobilnosti ter za spremljanje uspešnosti le-teh. Anketa je v
zvezi z drožbenoekonomskimi značilnosti uporabnikov pokazala, da največji delež potovanj peš
med prebivalci Mestne občine Ljubljana opravijo ljudje med sedmim in 40. letom starosti, velik pa je
tudi delež potovanj peš, ki jih opravijo ljudje med 61. in 70. letom starosti. Analiza strukture
opravljenih pešpotovanj po spolu kaže, da med prebivalci obeh območij pešači bistveno več žensk
kot moških, in to kar za slabih 30 oz. 24 odstotnih točk. Največje deleže pešpotovanj opravijo
zaposleni, študenti/dijaki/učenci in upokojenci, zelo malo pa nezaposleni in gospodinje.
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf
POTOVALNE NAVADE
LOKALNO

Priprava in izvedba ankete po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalcev na nivoju
Republike Slovenije. Končno poročilo
Ministrstvo za infrastrukturo, PNZ
2016
Ministrstvo za infrastrukturo je leta 2016 naročilo izdelavo ankete potovalnih navad z namenom
nadgradnje in posodobitve nacionalnega prometnega modela za potniški promet na območju
celotne Slovenije. Raziskava prometnih navad nam pomaga razumeti naše potrebe po potovanjih in
tako predstavlja enega ključnih vhodnih podatkov pri razvoju prometa in prometne infrastrukture.
Vanj so vključeni: cestni in železniški promet, vsa letališča in pristanišča, parkirišča večjih mest ter
večji distribucijski in logistični centri. Raziskava iz leta 2016 je pokazala, da v vseh dvanajstih
statističnih regijah daleč največ prebivalcev uporablja avto, vendar so razlike med regijami opazne.
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Z avtom se opravi 73 % poti v Osrednji Sloveniji, 75 % v Zasavski in Obalno-kraški regiji, 87 % v
Jugovzhodni Sloveniji ter 84 % v Koroški in Pomurski regiji. Največ kolesarijo v Osrednji Sloveniji (5
% vseh poti), medtem ko kolesarjenja v Koroški, Zasavski in Primorsko-notranjski regiji praktično ni.
Pešačijo največ v Zasavju (18 %), najmanj pa v Primorsko-notranjski regiji (6 %). V Zasavju se tudi
največ vozijo z vlakom (4 %), uporaba vlaka pa je v Pomurski in Koroški regiji zanemarljiva. Z
avtobusom se največ vozijo v Primorsko-notranjski regiji (8 %), najmanj pa v Pomurski regiji (1 %).
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/Prometne_navade_preb
ivalcev.pdf
POTOVALNE NAVADE
NACIONALNO

Okolje, promet in zdravje
Aljaž Plevnik (UIRS)
Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, Ministrstvo za infrastrukturo, 2016
Publikacija povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Kazalci okolje-promet so razviti v skladu z
metodologijo TERM (Transport and Environment reporting Mechanism), ki jo je razvila Evropska
agencija za okolje. Kazalci okolje-zdravje so razviti v skladu z metodologijo Svetovne zdravstvene
organizacije ENHIS (Environment and Health Information System).
http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/publikacije/ETM_publikacija_2016.pdf
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, ZRAVJE
NACIONALNO

Vitality from Walking and Cycling
Tampere University of Technology, Transport Research Centre Verne
2014
Finski prometni raziskovalni center Verne je v publikaciji Vitality from Walking and Cycling zbral nove
podatke za spodbujanje hoje in kolesarjenja v mestih. Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu
so opisani učinki, ki jih na lokalno gospodarstvo prinesejo izboljšani pogoji za pešce, prometni
sistemi v centrih mest, ki spodbujajo hojo, ter načela načrtovanja prometa za pešce. Drugi del
vključuje poglavja, ki opisujejo potencial premikanja s kolesom glede na geografske podatke ter
obsežen izbor fotografij, ki prikazujejo najboljše infrastrukturne rešitve za kolesarje in najboljše
prakse v zvezi z vzdrževanjem kolesarskih stez v zimskem času.
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/pykala-ii-english_book_low_quality_v2.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

Global Mobility Report 2017. Tracking Sector Performance
Sustainable Mobility for All
2017
Global Mobility Report je prva študija te vrste, ki na globalni ravni ocenjuje prometni sektor in
napredek v smeri štirih glavnih ciljev: splošni dostop, učinkovitost, varnost in zelena mobilnost.
Publikacija vključuje vse transportne načine, vključno s cestnim, zračnim, vodnim in železniškim
prometom.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=6
OKOLJE, POTOVALNE NAVADE
NADNACIONALNO

Exposure-Adjusted Road Fatality Rates for Cycling and Walking in European Countries
Castro, A., S. Kahlmeier and T. Gotschi
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2018
Študija navaja stopnjo umrljivosti pešcev in kolesarjev v evropskih državah, ki so zbirale podatke s
pomočjo orodja HEAT, ocenjuje kakovost virov podatkov in jih kategorizira ter navaja stopnjo
umrljivosti glede na izpostavljenost (tj. potovalno razdaljo). Obravnava tudi različne metodologije za
zbiranje podatkov glede na izpostavljenost na nacionalnih ravneh ter predloge, ki bi omogočali
primerjavo podatkov med državami.
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/exposure-adjusted-road-fatality-rates-cyclingwalking-europe.pdf
PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Walkable City Rules. 101 Steps to Making Better Places
Jeff Speck
2018
Ameriški urbanist Jeff Speck, avtor uspešnice Walkable City, v svoji novi knjigi Walkable City Rules
ponuja praktične nasvete. V 19. poglavjih se dotakne najrazličnejših tem, povezanih s hojo, od
ekonomskih vidikov hoje, priporočil za parkirno politiko, kako se izogniti avtomobilskemu prometu,
oblikovati udobne in zanimive prostore ter kako to storiti zdaj.
https://islandpress.org/book/walkable-city-rules
UREJANJE PROSTORA
NADNACIONALNO

Walkable city. How downtown can save America, one step at a time
Jeff Speck
2012
Walkable City je večkrat nagrajena uspešnica, ki jo je napisal ameriški urbanist Jeff Speck. Avtor je
svojo kariero posvetil vprašanju, kaj je tisto, kar v mesto vrača življenje in odgovor strnil v enem
ključnem dejavniku: hodljivost. Prepričan je, da bi morala vsa tipična ameriška mesta svoja središča
narediti prijazna za hojo ter da je to enostavna sprememba, ki ima raznovrstne pozitivne učinke.
Delo ponuja številne izjemne ugotovitve in ključne vpoglede v proces urbanih sprememb ter ponuja
praktično in navdihujočo vizijo, s pomočjo katere naj bi ameriška mesta spet postala izjemna.
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51149154
UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO
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4. Pregled podatkov o hoji
Jana Okoren, Špela Berlot

Pregledali smo različne dokumente in raziskave, ki obravnavajo hojo ter podatke uredili za
prikaz: kazalnik, opis, vrednosti, področje (potovalne navade, okolje, urejanje prostora,
infrastruktura, prometna varnost, zdravje) ter spletni vir.

Kazalnik

Vpliv hoje na zdravje

Opis

Hoja ima mnogo pozitivnih učinkov, med drugim tudi na zdravje. Po priporočilih
zdravnikov bi moral biti posameznik fizično aktiven 30 minut na dan, 5 dni na teden.
Hoja zmanjšuje tveganje za smrt za 20 %. Če krajše poti, ki jih navadno opravimo z
avtom, opravimo peš, hitro dosežemo priporočljiv čas gibanja.

Vrednosti

Hoja zmanjšuje tveganje za smrt za 20 %.

Področje

ZDRAVJE

Vir

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/07/9cab39129e3bf2ba3eb
e5378d1f25264358b055f.pdf

Kazalnik

Prekomerna teža

Opis

Vsaka ura, ki jo dnevno preživimo v avtomobilu, je povezana s 6 % povečano možnostjo
prekomerne teže. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je v Evropi 50 % ljudi
prekomerno težkih ali debelih.

Vrednosti

Vsak prehojen kilometer na dan lahko zmanjša debelost posameznika za 4,8 %.

Področje

ZDRAVJE

Vir

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/07/9cab39129e3bf2ba3eb
e5378d1f25264358b055f.pdf

Kazalnik

Prodajna vrednost nepremičnin

Opis

Indeks ocene hodljivosti (Walk Score) je izračunan na osnovi razpoložljivosti in
dostopa do različnih dobrin in storitev glede na dolžino hoje v določenem območju.
Soseske, ki so prilagojene pešcem, so bolj varne in zato bolj zaželene med ljudmi. To
poveča vrednost nepremičnin. Vrednost najemnin in nepremičnin je večja v soseskah z
boljšo infrastrukturo za pešce.

Vrednosti

Zvišanje ocene hodljivosti za eno točko (Walk Score) poveča vrednost nepremičnin za
700 - 3000 USD.

Področje

INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
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Vir

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/07/9cab39129e3bf2ba3eb
e5378d1f25264358b055f.pdf

Kazalnik

Prometne nesreče z udeležbo pešcev

Opis

Možnost, da pride do nesreče med pešcem in vozilom je 1,5 do 2-krat večja na cestah
brez pločnikov. To je značilno predvsem za države v razvoju, kjer infrastruktura za
pešce ni dobro razvita.

Vrednosti

Možnost, da pride do nesreče med pešcem in vozilom je 1,5 do 2-krat večja na cestah
brez pločnikov.

Področje

PROMETNA VARNOST

Vir

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79753/9789241505352_eng.pdf;jses
sionid=62BA8BBC6AD169AECD5D43649F4CC44E?sequence=1

Kazalnik

Omejitev hitrosti

Opis

Zmanjšanje omejitve hitrosti poveča delež pešcev v prometu. V nemškem mestu
Freiburg so na 90 % cest znižali omejitev hitrosti na 30 km/h in vzpostavili območja
brez avtomobilov.

Vrednosti

Rezultat je, da se 24 % vseh dnevnih poti opravi peš, 28 % s kolesom, 20 % z javnim
prevozom in 28 % z avtom.

Področje

INFRASTRUKTURA

Vir

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79753/9789241505352_eng.pdf;jses
sionid=62BA8BBC6AD169AECD5D43649F4CC44E?sequence=1

Kazalnik

Zmanjšanje omejitve hitrosti / zmanjševanje števila nesreč

Opis

Zmanjšanje omejitve hitrosti zmanjša število nesreč, v katere so vključeni pešci. V
Veliki Britaniji so se v okraju Lancashire , kjer živi približno 1,2 milijona ljudi, odločili
omejiti hitrost na 30 km/h v vseh stanovanjskih območjih ter v bližini šol.

Vrednosti

V prvem letu po uvedbi omejitve se je zmanjšalo število smrtnih nesreč in resnih
poškodb za 4 % in hudo ranjenih otrok za 11 %.

Področje

INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST

Vir

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79753/9789241505352_eng.pdf;jses
sionid=62BA8BBC6AD169AECD5D43649F4CC44E?sequence=1

Kazalnik

Stroški v zdravstvu zaradi onesnaževanja zraka

Opis

Emisije vozil vplivajo na zdravje posameznikov in s tem ustvarjajo stroške v zdravstvu.
V državah v razvoju 90 % emisij v mestih povzročajo motorna vozila.

Vrednosti

Ocenjeni stroški, ki jih povzročajo negativne posledice onesnaževanja zraka na zdravje
ljudi znašajo 2 % BDP v razvitih državah in 5 % BDP v državah v razvoju.

Področje

ZDRAVJE, OKOLJE
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Vir

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/07/9cab39129e3bf2ba3eb
e5378d1f25264358b055f.pdf

Kazalnik

Nižja družbena vključenost ob vožnji z avtomobilom

Opis

Švedski raziskovalci so med letoma 2004 in 2008 izvedli študijo, kjer so preko anket
potrdili, da je vožnja na delo z avtom izrazito povezana z nižjo družbeno vključenostjo v
primerjavi z aktivno potjo na delo (peš, kolo …). Dlje kot traja vožnja na delo z avtom,
nižja je družbena vključenost. Ljudje, ki se na delo odpravijo aktivno, so bolj družbeno
vključeni, saj imajo več možnosti, da na poti vzpostavijo socialne stike.

Vrednosti

Vožnja na delo z avtom je izrazito povezana z nižjo družbeno vključenostjo v primerjavi
z aktivno potjo na delo. Dlje kot traja vožnja na delo z avtom, nižja je družbena
vključenost.

Področje

POTOVALNE NAVADE, ZDRAVJE

Vir

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/07/9cab39129e3bf2ba3eb
e5378d1f25264358b055f.pdf

Kazalnik

Aktiven prihod v šolo / koristi na zdravje

Opis

Aktiven prihod v šolo zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja v poznejših obdobjih
življenja. Ameriški raziskovalci so 20 otrok, starih med 10 in 14 let, razdelili v dve
skupini po 10 otrok. Prva skupina otrok je v šolo prihajala peš, druga z avtobusom.
Raziskava je trajala en teden. Rezultati so pokazali, da se je skupini otrok, ki so v šolo
hodili peš (1,6 km v vsako stran), v primerjavi z drugo skupino otrok zmanjšal srčni
utrip, sistolični krvni tlak in stopnja stresa, kar dolgoročno pripomore k zmanjševanju
tveganja za bolezni srca in ožilja.

Vrednosti

Aktiven prihod v šolo zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja v poznejših obdobjih
življenja. Primerjava med otroki, ki so v šolo prišli peš (1,6 km v eno smer) in z
avtobusom, je pokazala, da aktivni prihod v šolo zmanjša srčni utrip, sistolični krvni tlak
in stopnjo stresa.

Področje

ZDRAVJE

Vir

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907457/

Kazalnik

Krajše razdalje opravljene peš v evropskih državah

Opis

Primerjava podatkov o potovalnih navadah iz različnih evropskih držav iz leta 2004 je
pokazala, da je odstotek ljudi, ki krajše razdalje opravi peš, največ v Švici (40 %) in
Latviji (30 %) ter najmanj na Danskem, kjer le 7 % ljudi krajše razdalje prehodi. Največ
poti, kar 50 %, se v Latviji opravi peš na poti v šolo ali službo. Razlog, da v Latviji več
krajših razdalj opravijo peš, je lahko v tem, da je kakovost cest slabša kot na Danskem.
Indikator kakovosti cest v letu 2016/17 v Latviji znaša 3,05 in na Danskem 5,52.

Vrednosti

Največ krajših razdalj peš opravijo ljudje v Švici (40%) in Latviji (30%), najmanj pa na
Danskem (7%).

Področje

POTOVALNE NAVADE
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Vir

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5569132/KS-NZ-05-005EN.PDF/8ffcf789-f098-4e9a-8919-22168ccce603

Kazalnik

Dolžina in namen potovanj peš

Opis

V letu 2016 je v povprečju posameznik v Veliki Britaniji peš opravil 243 potovanj in s
tem prehodil 198 milj (približno 319 km). 25 % vseh potovanj in 3 % skupnih razdalj, je
bilo opravljenih peš. Z določenim namenom potovanja (priti od točke A do točke B)
hodi 42 % odraslih.

Vrednosti

Največ posameznikov hodi z namenom rekreacije (23 %), do izobraževalnih institucij
(21 %), z namenom nakupovanja (19 %), prosti čas (17 %), druge dejavnosti (ostale
storitve, zdravstveni nameni) (12 %) in najmanj, 8 %, posameznikom pot opravi z
namenom prihoda na delo.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/674503/walking-and-cycling-statistics-england-2016.pdf

Kazalnik

Dostop do avtomobila / uporaba hoje kot prometnega načina

Opis

Študija, ki je povezala podatke iz dveh raziskav iz leta 2015 in 2016, prikazuje, da
posamezniki v Angliji, ki nimajo dostopa do avtomobila, bodo bolj naklonjeni izbiri hoje
kot prometnega načina. 47 % vseh svojih poti opravijo peš, kar je skupno 10 % celotne
razdalje. Posamezniki, ki imajo dostop do avtomobila, 22 % poti opravijo peš, kar
skupno predstavlja 2 % celotne razdalje. Tisti, ki imajo dostop do avtomobila, naredijo
44 % več potovanj, v primerjavi s tistimi, ki dostopa do avtomobila nimajo. To pomeni,
da posamezniki, ki imajo dostop do avtomobila, opravijo več poti v primerjavi s
posamezniki, ki nimajo dostopa do avtomobila, in manj poti opravijo peš ter več z
avtomobilom. Dostop do avtomobila pomeni, da je v gospodinjstvu registrirano vsaj en
avtomobil. Leta 2016 je v Veliki Britaniji 77 % gospodinjstev imelo vsaj en avtomobil. Iz
tega izhaja, da je 82 % ljudi v letu 2016 imelo dostop do avtomobila.

Vrednosti

Posamezniki, ki nimajo dostopa do avtomobila, v Angliji opravijo 47 % (10 % celotne
razdalje) vseh svojih poti peš, tisti, ki imajo dostop do avtomobila pa le 22 % (2 %
celotne razdalje). Tisti, ki imajo dostop do avtomobila, naredijo 44 % več potovanj, v
primerjavi s tistimi, ki dostopa do avtomobila nimajo.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/674503/walking-and-cycling-statistics-england-2016.pdf

Kazalnik

Prihod na delo / starost

Opis

Študija, ki je povezala podatke iz dveh raziskav iz leta 2015 in 2016, prikazuje, da v
Angliji starejši kot so ljudje, manj aktivno hodijo na delo. 27 % mladih (16 - 19 let) svojo
pot na delo opravi aktivno (peš ali s kolesom). Ta številka pada s starostjo ljudi. Le 12
% starejših (nad 60 let) se aktivno odpravi na delo.

28
Vrednosti

Starejši kot so ljudje, večja je verjetnost, da se na delo ne bodo odpravili peš. 27 %
mladih (16 - 19 let) se na delo odpravi aktivno (peš, s kolesom) v primerjavi s 12 %
starejših od 60 let.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/674503/walking-and-cycling-statistics-england-2016.pdf

Kazalnik

Delež pešcev v prometnih nesrečah

Opis

Po statističnih podatkih je v Sloveniji delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah
v povprečju 15,3% (v desetih letih je od skupno 2.912 umrlih oseb bilo 447 pešcev).

Vrednosti

Delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah je v povprečju 15,3%.

Področje

PROMETNA VARNOST

Vir

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf

Kazalnik

Teže posledic v prometnih nesrečah glede na hitrost

Opis

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah z udeležbo
pešcev, je hitrost vozila.

Vrednosti

Pešec najverjetneje utrpi le lažje poškodbe pri trku z vozilom s hitrostjo okrog 30 km/h.
Že pri trku z 48 km/h je verjetnost hujše in smrtne poškodbe 50%, pri trku s hitrostjo 64
km/h pa že 90% verjetnost za smrtne poškodbe pešca.

Področje

PROMETNA VARNOST

Vir

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf

Kazalnik

Nesreče pešcev glede na starostne skupine

Opis

Glede na starostne skupine so najbolj ogroženi pešci v starosti nad 64 let, v večini
moški, med poškodovanimi pa je tudi veliko otrok do 10. leta starosti ter najstnikov.

Vrednosti

Najbolj so ogroženi pešci v starosti nad 64 let, v večini moški, med poškodovanimi pa
je tudi veliko otrok do 10. leta starosti ter najstnikov.

Področje

PROMETNA VARNOST

Vir

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf

Kazalnik

Nesreče pešcev glede na mikrolokacijo

Opis

Pri nesrečah pešcev glede na mikrolokacijo izstopajo predvsem nesreče na cestišču
(70%), sledijo križišča (13,4%) ter nesreče na prehodih za pešce (8,7% od skupno 3.475
PN v obdobju 2005—2009).

Vrednosti

Nesreče na cestišču (70%), na križiščih (13,4%) ter na prehodih za pešce (8,7% od
skupno 3.475 PN v obdobju 2005—2009).

Področje

PROMETNA VARNOST
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Vir

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf

Kazalnik

Nesreče glede na vrsto ceste

Opis

Glede na vrsto ceste se večji del nesreč z udeležbo pešcev zgodi na lokalnih cestah
(77%), ki obsegajo veliko večje število km cest v primerjav z državnimi, prav tako pa se
verjetno več pešcev pojavlja na lokalnih cestah v naseljih in njihovi bližini. Večina
prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi znotraj naselij (89%), izven naselja pa
11%.

Vrednosti

Večji del nesreč z udeležbo pešcev se zgodi na lokalnih cestah (77%) in znotraj naselij (89%).

Področje

PROMETNA VARNOST

Vir

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf

Kazalnik

Delež potovanj po prometnih sredstvih MOL

Opis

Za prebivalce Mestne občine Ljubljana osebni avtomobil še vedno predstavlja
najpogosteje uporabljeno prometno sredstvo. Velik delež potovanj opravijo tudi peš,
najmanj pa s kolesom in javnim potniškim prometom.

Vrednosti

V Mestni občini Ljubljana se 41,5 % potovanj opravi z avtom, 34,8% peš, 12,6 % z JPP in
11,1 % s kolesom.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf

Kazalnik

Delež potovanj po prometnih sredstvih LUR

Opis

V Ljubljanski urbani regiji se visok delež potovanj opravi z osebnimi avtomobili, kar
kaže na dejstvo, da je mobilnost prebivalcev v veliki meri pogojena z osebnim
avtomobilom, kar lahko nakazuje na nezadostno in neprimerno razvitost sistema
javnega potniškega prometa in njegove ponudbe ter na neustrezne pogoje za
kolesarjenje.

Vrednosti

V Ljubljanski urbani regiji se 61,7 % potovanj opravi z avtom, 27 % peš, 8,2 % z JPP in
3,1 % s kolesom.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf

Kazalnik

Deleži potovanj po namenih in prometnih sredstvih

Opis

Analiza potovanj, ki jih opravijo prebivalci Mestne občine Ljubljana, kaže, da je osebni
avtomobil najpogosteje uporabljeno prometno sredstvo za potovanje na delo in
poslovna potovanja, pešačenje prevladuje pri prostočasnih potovanjih, javni potniški
promet se večinoma uporablja za pot na izobraževanje in delo.

Vrednosti

Avtomobil je najpogosteje uporabljeno prometno sredstvo za potovanja na delo (53 %)
in poslovna potovanja (55,6 %). Pešačenje prevladuje pri prostočasnih potovanjih,
potovanjih na izobraževanje in po nakupih. Daleč največji delež potovanj z javnim
potniškim prometom se pojavlja pri potovanjih na izobraževanje (29 %), zanemarljiv pa
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ni tudi pri potovanjih na delo (15 %). Deleži potovanj s kolesom so dokaj enakomerno
porazdeljeni med različnimi nameni potovanj – še največji delež (14 %) predstavljajo pri
potovanjih na delo.
Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf

Kazalnik

Starost pešcev v MOL

Opis

Največji delež potovanj peš med prebivalci Mestne občine Ljubljana opravijo ljudje med
sedmim in 40. letom starosti, velik pa je tudi delež potovanj peš, ki jih opravijo ljudje
med 61. in 70. letom starosti. Delež pešcev po starostnih kategorijah je porazdeljen
dokaj enakomerno in niha med 8 % in dobrih 18 %.

Vrednosti

Delež pešcev v MOL je od 7-17 let 14,9 %, 18-30 let 18,6 %, 31-40 let je 16,9 %, 41-50 let
9,1%, 51-60 let 12,3 %, 61-70 let 16 %, 71-80 let 8,1 %, 81+ let 4,2 %.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf

Kazalnik

Starost pešcev v LUR

Opis

Med prebivalci Ljubljanske urbane regije opravi daleč največji delež pešpotovanj
najmlajša starostna kategorija (24 %). Delež pešpotovanj po starostnih kategorijah
nato enakomerno pada vse do starostne kategorije 41–50 let (10 %). Ljudje med 51. in
60. letom zopet opravijo nekaj večji delež pešpotovanj (16 %), ki pa nato z vsako
naslednjo starostno kategorijo zopet pada.

Vrednosti

Delež pešcev v LUR je od 7-17 let 23,7 %, 18-30 let 17,1 %, 31-40 let je 11,8 %, 41-50 let
10,3%, 51-60 let 15,7 %, 61-70 let 11,4 %, 71-80 let 8,8 %, 81+ let 1,2 %.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf

Kazalnik

Spol pešcev v MOL in LUR

Opis

Analiza strukture opravljenih pešpotovanj po spolu kaže, da med prebivalci MOL in LUR
pešači bistveno več žensk kot moških, in to kar za slabih 30 oz. 24 odstotnih točk.

Vrednosti

V MOL pešači 35,6 % moških in 64,4 % žensk. V LUR pešači 38 % moških in 62 % žensk.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf

Kazalnik

Status pešcev v MOL in LUR

Opis

Največje deleže pešpotovanj opravijo zaposleni, študenti/dijaki/učenci in upokojenci.
Med prebivalci Ljubljanske urbane regije te tri skupine opravijo skoraj enake deleže
pešpotovanj (29 %). Pri prebivalcih Mestne občine Ljubljana pa je delež pešpotovanj, ki
jih opravijo študenti/dijaki/učenci, nekaj odstotkov nižji kot pri drugih dveh skupinah.
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Vrednosti

V MOL pešači 31,5 % zaposlenih, 25,1 % študentov/učencev, 8,6 % nezaposlenih, 1,1 %
gospodinj, 32,5 % upokojencev. V LUR pešači 28,9 % zaposlenih, 29,8 %
študentov/učencev, 11,5% nezaposlenih, 0,7 % gospodinj in 29 % upokojencev.

Področje

POTOVALNE NAVADE

Vir

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Potovalne-navade-v-MOL2.pdf
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5. Pregled predpisov
Marko Peterlin, Daška Levstik, Jana Okoren

Poglavje povzema in nadgrajuje analizo predpisov za pešcem prijazno načrtovanje, ki je bila
pripravljena v okviru Mreže za prostor v decembru 2017 (Peterlin, Levstik, 2017).

Mednarodni dokumenti in EU zakonodaja
Hoja neposredno ni predmet nobenih zavezujočih mednarodnih dokumentov. Kljub temu pa
na mednarodni ravni obstaja nekaj dokumentov, ki obravnavajo hojo in pešce na način, ki je
relevanten za naš pregled. Poleg tega pa je hoja posredno vključena v nekatere dokumente
EU, ki so za Republiko Slovenijo zavezujoči.

Mednarodna listina za hojo
Walk 21
2006
Mednarodna listina za hojo (angl. International Charter for Walking) je bila sprejeta v Portlandu leta
2003 med serijo konferenc Walk21. Vizija te listine je, da želi ustvariti svet, v katerem bi se ljudje
odločili za hojo, kot način potovanja, saj hoja pripomore k zdravju in sprostitvi. Organizacije in
posamezniki, bi morali prepoznati pomemben pomen hoje, saj ta pripomore k bolj zdravi, učinkoviti
in trajnostni skupnosti. Skupnost bi morala sodelovati in tako skupaj premagati fizične, socialne in
institucionalne ovire, saj so te ovire velikokrat razlog, da posameznika odvrnejo od hoje.
Listino lahko prenesejo, natisnejo in podpišejo župani ali drugi izvoljeni uradniki. Mnogi se odločijo,
da bodo listino uporabili kot orodje za merjenje uspešnosti projektov in politik. Poskušajo slediti
strateškim načelom iz listine, kot so npr. povečati vključenost mobilnosti, podpora rabi zemljišč in
prostorskega načrtovanja, zmanjšati nevarnost na cestah, vzpostaviti kulturo hoje, itd.
https://docs.wixstatic.com/ugd/b7e520_5a53010be03b40b9a150044ca2daa8fb.pdf
POTOVALNE NAVADE, UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Resolucija o zaščiti pešcev in Evropski listini o pravicah pešcev
Evropski parlament
1988
Resolucija, ki jo je leta 1988 sprejel Evropski parlament, v preambuli poudarja pomen sprejetja
pravic za pešce, saj je vsaka oseba v svojem življenju gotovo kdaj pešec ter da pešci v urbanih
območjih predstavljajo pomemben delež celotnega prometa (med 25 in 45%). Med pešci so
najšibkejše skupine otroci in starejši. Skoraj tretjina prometnih nesreč s smrtnim izidom vključuje
pešce in skoraj 50% smrti otrok je posledica prometnih nesreč.
Resolucija meni, da mora biti politika za pomoč pešcem glavna naloga ciljne kampanje pri
spodbujanju nove in bolj humane mestne miselnosti in mora zato postati ključni sestavni del
prometne, urbanistične in gradbene politike držav članic. V ta namen so sprejeli Evropsko listino o
pravicah pešcev. Države članice morajo sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje zahtev
listine. Skrbno morajo spremljati uporabo obstoječe zakonodaje o zaščiti pešcev, zlasti direktive
glede onesnaževanja z vozili in odstranitvi svinca.
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=246cdcd3-0c1b-4056-9573115f2eb986b3&groupId=7294824
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o trajnostni mobilnosti v mestih
(2014/2242(INI))
Evropski parlament
2014
Evropski parlament je v resoluciji poudaril, da je približno 50% voženj na mestnih območjih krajših
od 5 km, in da bi se ta pot lahko opravila peš. Kar 73% evropskih državljanov meni, da je varnost v
cestnem prometu resna težava v mestih, saj se na mestnih območjih zgodi več kot 30% nesreč s
smrtnim izidom in hudimi poškodbami, pogosto so vključene v te nesreče ranljivi udeleženci v
cestnem prometu in pešci.
Resolucija v poglavju glede izboljšanja okolja, kakovosti življenja in zdravja glede pešcev poziva
države članice, da naj izboljšajo pogoje za pešce. Glede oblikovanja bolj trajnostne, varnejše in
zanesljivejše mobilnosti v mestih pa resolucija poziva države članice in lokalne organe, da
zagotovijo varnost, med drugim na stanovanjskih območjih ter okolici šol, vzgojnih ustanov in
socialne infrastrukture ter da naj z naprednim inteligentnim upravljanjem prometa zagotovijo
varnost za vse udeležence v cestnem prometu, tudi za pešce.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0423_SL.pdf
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Zelena knjiga. Za novo kulturo mobilnosti v mestih
Evropska komisija
2007
Naslov zelene knjige je »Za novo kulturo mobilnosti v mestih«, ki jo je 2007 sprejela Evropska
komisija. Obravnava problematiko mobilnosti in ekologije v evropskih mestih (v Evropi živi več kot
60% prebivalstva v mestih). Vsako leto narašča onesnaženost zraka in hrupa, prav tako pa se
povečuje tudi število nesreč na cestah. Z zeleno knjigo želi EU med drugim povečati privlačnost in
varnost hoje. Javni organi bi morali sprejeti ustrezne tehnične ukrepe, denimo v sistemu zglednih
zelenih naročil.
Zelena knjiga določa, da bi morali lokalni in regionalni organi zagotoviti, da sta privlačnost in varnost
hoje vključena v razvoj in nadzor politik mobilnosti v mestih. Nameniti bi morali več pozornosti
razvoju primerne infrastrukture ter vključiti družine, otroke in mlade v razvoj politike. Pobude v
mestih, podjetjih in šolah lahko spodbujajo hojo npr. s prometnimi igrami, ocenjevanjem varnosti v
cestnem prometu ali izobraževalnimi paketi. Večja mesta, pa bi lahko razmislila o imenovanju
posebnega referenta za pešce. Mesta bi morala pri oblikovanju smernic in razvoju usklajenih pravil
za zelena območja v mestih uvesti cone za pešce, omejiti dostop ter omejiti hitrost vozil, itd. Za
varnejši mestni promet bi pripomogla tudi varnejša infrastruktura, vključno z dobro urejenimi
pločniki za pešce, izboljšati bi bilo potrebno vidljivost z boljšo osvetlitvijo ter organi pregona bi
morali biti bolj opazni na ulicah, kar bi pripomoglo k večjemu občutku varnosti.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0551_/CO
M_COM(2007)0551_sl.pdf
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Bela knjiga. Načrt za enotni evropski prometni prostor - na poti h konkurenčnemu in z viri
gospodarnemu prometnemu sistemu
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Evropska komisija
2011
Bela knjiga je bila sprejeta marca 2011 s strani Evropske komisije z namenom, da se omogoči
učinkovitejše in varno gibanje oseb in blaga po celotni Evropski uniji. Izpostavlja, da mesta najbolj
trpijo zaradi zastojev, slabe kakovosti zraka in izpostavljenosti hrupu. Mestni promet povzroči okoli
četrtino emisij CO2 iz prometa in kar 69% nesreč na cestah se zgodi v mestih.
Poudarjati bi bilo potrebno, da obstaja več možnosti javnega prometa kakor tudi možnosti
pešačenja. Uravnavati bi bilo potrebno povpraševanje in načrtovanje rabe zemljišč, s čimer bi
zmanjšali obseg prometa. Olajšanje pešačenja pa bi moralo postati sestavni del mobilnosti v
mestih in načrtovanja infrastrukture, saj gre za ranljive uporabnike cestnega prometa.
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/f92333f7-da0d-4fd6-9e62389b0526e2ac/language-sl
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Sporočilo komisije svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru
in Odboru regij. Akcijski načrt o mobilnosti v mestih
Evropska komisija
2009
Akcijski načrt o mobilnosti v mestih je bil sprejet 2009 v Bruslju s strani Evropske komisije in med
drugim poudarja, da je ukrepanje na ravni EU odločilnega pomena pri zagotavljanju zbiranja,
izmenjave in primerjave podatkov, statistike in informacij. Problem je, ker teh trenutno ni, vendar so
nujno potrebne za ustrezno oblikovanje politik. Prav tako lahko to pomaga mestom, ki imajo manj
izkušenj, znanja in finančnih sredstev, da izkoristijo prakse, ki so jih razvila mesta, ki so
naprednejša na področju trajnostne mobilnosti v mestih, npr. na področju varnosti pešcev, kjer
lahko izmenjava najboljše prakse pripomore k izboljšanju varnosti ranljivih uporabnikov cest na
mestnih območjih.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:52009DC0490
POTOVALNE NAVADE, OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju urejanja prostora in trajnostnega
razvoja (Protokol “urejanje prostora in trajnostni razvoj”)
Podpisnice: Republika Avstrija, Republika Francija, Republika Italija, Kneževina Liechtenstein,
Kneževina Monako, Zvezna republika Nemčija, Republika Slovenija, Švicarska konfederacija in
Evropska skupnost
1995
Alpska konvencija je leta 1995 začela veljati v Sloveniji. Pogodbenice so se s protokolom zavezale,
da bodo upoštevale cilje tega protokola tudi pri politiki na drugih področjih, kot je npr. promet,
varstvo okolja, infrastruktura, itd. tako, da bodo zmanjšale vse vrste škodljivih in protislovnih
učinkov.
Protokol na področju prometa pričakuje, da bodo pogodbenice sprejele ukrepe za spodbujanje
uporabe prometnih sredstev, sprejemljivih za okolje, ukrepe za umiritev prometa in po potrebi za
omejitev prometa z motornimi vozili.
Protokol sicer izrecno ne omenja pešcev oz. hojo, vendar lahko vidimo, da preko določb posredno
naslavlja določene ukrepe prometa in prometne politike, kamor spadajo tudi pešci.
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/mednarodno_sodelovanje/alp
ska_konvencija/alpska_prostor.pdf
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UREJANJE PROSTORA , OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Sklep o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti
Evropski parlament in Svet Evropske unije
2002
(Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem
akcijskem programu Skupnosti)
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 2002 sprejela sklep o šestem okoljskem akcijskem
programu Evropske unije. Zaradi gospodarske globalizacije je varstvo okolja potrebno na
mednarodni ravni, kar vključuje tudi prometno politiko. Potrebno je zmanjšati prometni hrup npr. s
sredstvi zmanjšanja potreb po prometu, prehodu k manj hrupnim vrstam prevoza, načrtovanje
trajnostnega prometa. Povečati je potrebno delež hoje v urbanem okolju.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32002D1600
OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, POTOVALNE NAVADE, PROMETNA VARNOST
NADNACIONALNO

Država
Infrastruktura za pešce: splošne usmeritve
Ministrstvo za infrastrukturo
2017
Namen tega najbolj celovitega dokumenta na temo hoje je podati osnovna izhodišča o tem, kakšno
je kakovostno oblikovanje javnega prostora za hojo in prijetno ter varno počutje pešcev. Podaja
tudi osnovna merila za presojo ukrepov na prometni infrastrukturi, namenjeni pešcem.
Dokument opredeli tudi ključne pojme na tem področju, predvsem besedi pešec in hoja, pri čemer:
pešec pomeni osebo, ki se premika brez vozila, vključno z osebami na invalidskih vozičkih, skirojih,
rolkah, rolerjih ali s pomočjo drugih pripomočkov, ki niso zakonsko opredeljena kot vozila, v
prometu, pretežno po naseljenem območju, z namenom, da pride do določenega cilja, hoja pa je
način premikanja pešca.
Kot infrastrukturo za pešce v širšem pomenu dokument opredeli celoten javni prostor. Na počutje
in varnost pešcev bistveno vplivajo hitrost in količina motornega prometa, gostota prehodov,
preglednost in urejenost prostora, vedenje ostalih udeležencev v prometu, predvidljivost, prisotnost
zelenja, predvsem dreves, senca, osvetlitev, kakovost tlakov in urbane opreme. Za pešca je
človeško merilo javnega prostora ena najpomembnejših lastnosti.
Med ukrepi za krepitev udobja pešcev so tako poleg gradnje pločnikov in pešpoti tudi ukrepi za
umirjanje prometa, vključno z oženjem prometnih pasov, manjšanjem zavijalnih radijev ali
spremembami prometnih režimov, urejanje udobnih in varnih prehodov čez ceste, tudi izven križišč,
celovito preurejanje križišč, urejanje mirujočega prometa, ozelenjevanje mestnih ulic, postavitev
urbane opreme in javne razsvetljave.
Na splošno je načrtovanje za pešce načrtovanje hodljivega grajenega okolja, od prostorskega
načrtovanja, do gradnje in vzdrževanja javnega prostora ter rabe prostora.
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Infrastruktura_za_pesce__splosne_usmeritve_V1.00_podpis.pdf
POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Zakon o cestah
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Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18
2010
Zakon v 2. členu določa pomene izrazov v zakonu, kjer večkrat omeni pešce, natančneje v točkah
34., 42., 43., 44., 49., 51., 54., 57., 61., 71., 77. ter 64.a točki kjer pod ranljive udeležence v prometu
uvrsti tudi nemotorizirane prometne udeležence – pešce.
V nadaljevanju omenja:
- v četrtek odstavku 20. člena določa, da morajo biti prehodi za pešce na cestah ponoči
ustrezno osvetljeni, ter na prehodih za pešce na cestah z dvema ali več prometnimi pasovi
za vožnjo v eno smer, mora biti promet urejen s semaforji.
- V drugem odstavku 60. člena je določeno, da mora upravljalec ceste, ki poteka preko ali
pod premostitvenim objektom, med drugim vzdrževati tudi površine za pešce.
- V prvem odstavku 62. člena je določeno, da morajo občine v območju meje naselja
vzdrževati tudi podhode in nadhode za pešce.
- V drugem odstavku 76. člena je določeno, da prometna ureditev na državnih cestah
obsega tudi določitev prehodov za pešce.
- 100. člen določa, da prometna ureditev na občinskih cestah obsega tudi določitev steze za
pešce, določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za
pešce in prehodov za pešce ter določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok,
pešcev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih
območij, itd.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., in 68/16, 54/17 in 3/18 – odl.
US
2010
Ta zakon omenja:
- v 3. členu pomene izrazov, kjer na več mestih omeni pešce.
- V 15. členu določa pooblastila občinskega redarstva, ki zaradi zagotavljanja varnega in
neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter
varstva cest in okolja na občinskih cestah izvajajo nadzor nad določbami, ki vsebujejo tudi
določila glede pešcev.
- 30. člen, ki nosi naslov »avtocesta in hitra cesta« izrecno določa v petnajstem odstavku, da
pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro cesto ali hoditi po njej.
- V prvem odstavku 31. člena je določeno, da imajo v območju umirjenega prometa pešci
prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa.
- 32. člen določa območje za pešce; med drugim določa, da je v območjih za pešce dovoljen
tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar le tako, da ne
ogrožajo pešcev.
- 41. člen govori o vožnji z vozilom na prehodu za pešce; določa, da morajo na prehodu za
pešce vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa omogočiti pešcem varno prečkanje
vozišča, ki so na prehodu ali stopajo nanj.
- 45. člen v drugem odstavku poudarja, da ko se voznik približuje prehodu za pešce, mora
voziti posebno previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi pred
prehodom za pešce.
- 65. člen v četrtem odstavku določa, da je ustavitev in parkiranje prepovedano na prehodu
za pešce, pločniku ali v območju za pešce. Če je s predpisano prometno signalizacijo
dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del
pločnika, ki ne sme mejiti na vozišče.
- 83. člen v sedmem odstavku določa, da mora pešec prečkati vozišče na prehodu za pešce,
če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Tudi kadar je od prehoda oddaljen več kot
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100 metrov pa ne sme prečkati vozišča, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči
neprekinjena ločilna črta. V osmem odstavku pa določa, da mora pešec prečkati vozišče
brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko
varno stori.
Zakon med drugim tudi določa, da je najvišja dovoljena hitrost vozila v območju umirjenega
prometa in v območju za pešce 10 km/h ter da voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati
drugega vozila, ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za pešce, na katerem ali ob katerem
so pešci. Voznik, ki na križišču zavija, mora vedno dati prednost pešcem. V devetem poglavju
zakon ureja varstvo udeležencev cestnega prometa, kamor spadajo tudi pešci.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793
PROMETNA VARNOST, INFRASTRUKTURA
NACIONALNO

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
2013
Uradni list RS - 039/2013, Uredbeni del
Nacionalni program je strateški dokument, ki obravnava nacionalno varnostno politiko in strokovno
zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2022.
Nacionalni program podaja vizijo in cilj, za prednostna področja pa določa ukrepe, ki jih je treba
izvesti za učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Primarni cilj programa je
prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve
in hudo telesno poškodovani udeleženci).
Pešci so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu, saj spadajo med ranljivejše
udeležence. Delež umrlih pešcev se je v letu 2015 primerjalno z letom 2014 povečal za 14%, v letu
2016 pa primerjalno z letom 2015 še za 38 % (s 14 mrtvih v letu 2014 na 22 mrtvih pešcev v letu
2016). Delež mrtvih pešcev predstavlja 17 % delež med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč v
letu 2016. Število hudo telesno poškodovanih pešcev se je primerjalno z letom 2015 v letu 2016
povečalo za 8 %, torej iz 124 na 134 hudo telesno poškodovanih.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO92
PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Pravilnik o projektiranju cest
Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1 in 36/18
2005
Zakon omenja pešce na nekaterih mestih v 3. členu, kjer določa pomen strokovnih izrazov. Na
drugih mestih zakon, določa določbe s katerimi želi povečati varnost pešcev, kot je npr.
 9. člen, kjer določa dimenzije peščeve površine,
 37. člen, kjer določa da je pri peš poti minimalna širina bankine 0,50m,
 44. člen, kjer določa, da je potrebno pri obliki ureditve nivojskega križišča med drugim
upoštevati varno prečkanje pešcev,
 11. poglavje, kjer določa površine tudi za pešce (natančneje v 48. členu),
 55. člen, kjer je določeno, da pod prometno opremo ceste sodijo tudi ograje za pešce,
 59. člen, kjer določa cestno razsvetljavo, s katero se zagotavlja osvetljenost vozišča in
površin ceste, tako da lahko udeleženci cestnega prometa zlahka opazijo tudi
nepričakovane ovire v nočnem času ali neustrezni dnevni svetlobi.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5811
INFRASTRUKTURA
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Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18
2015
V drugem odstavku 7. člena zakon določa območje za postavitev prometne signalizacije in
prometne opreme, kjer določa, da v primeru, če so sestavni deli cestišča tudi peščeve površine,
mora širina tega pasu znašati 2,00 m, merjeno od zunanjega roba teh površin. V nadaljevanju
zakon določa (prvi odstavek 9. člena), da morajo biti prometni znaki postavljeni tako, da ne ovirajo
prometa vozil in pešcev ter da jih udeleženci cestnega prometa ali druge ovire ne zakrivajo. 28. člen
določa, da se z modro barvo označujejo podlage prehodov za pešce in površine za pešce, kadar so
v ravnini vozišča. Določbe glede ograje za pešce vsebuje 76. člen ter 78. člen določa cestno
razsvetljavo, kjer med drugim določa da mora biti ta zagotovljena na podhodih za pešce in da
morajo biti kratki predori razsvetljeni, če je skozi predor dovoljen promet pešcem.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505
INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Pravilnik o avtobusnih postajališčih
Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18
2011
Pravilnik je specialni predpis in posredno ureja tudi pešce. Površine za pešce uvršča med sestavne
dele avtobusnega postajališča. V primeru, da je avtobusno postajališče locirano pred krožnim
križiščem, se mora izvozni pas z avtobusnega postajališča zaključiti na razdalji najmanj 10 metrov
pred prehodom za pešce.
V primeru, če posebne površine za pešce ob postajališču niso urejene in postajališče služi tudi za
vzdolžno komunikacijo pešcev, mora biti v primeru postavitve nadstrešnice ob postajališču
zagotovljena prosta površina za gibanje pešcev, ki jo sestavljata varnostna širina in širina, potrebna
za gibanje invalidskih vozičkov. V petem odstavku 19. člena je določeno, da če avtobusno
postajališče nima posebej urejenega čakališča, ampak je le to urejeno v okviru površin za pešce,
mora biti med robom čakališča in postavljenim pokritim objektom za potnike zagotovljen nemoten
prehod pešcev mimo konstrukcije objekta.
Pravilnik vsebuje določbe glede prehoda za pešce na območju avtobusnega postajališča, kjer je
določeno, da je označitev prehoda za pešce preko vozišča ceste na območju avtobusnega
postajališča obvezna, če so izpolnjeni pogoji iz 22. člena.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10311
INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Pravilnik o zaporah na cestah
Uradni list RS, št. 4/16
2016
Pravilnik vsebuje v 6. člena določbo, ki se nanaša tudi na pešce. Predlagatelj zapore ceste ne rabi k
vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste predložiti elaborat zapore ceste, če je izpolnjen eden
izmed pogojev v drugem odstavku in eden izmed teh pogojev je tudi, da za zaporo ceste obstaja
tipska shema zapore ceste in da na območju zapore ceste ni prehoda za pešce ter ni treba
preusmerjati prometa pešcev.
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http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11597
INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti
Ministrstvo za infrastrukturo
2018
Ministerstvo za infrastrukturo je 5. maja 2017 izdalo splošne smernice za področje trajnostne
mobilnosti, med katerimi je določilo tudi izboljšanje pogojev za hojo. Izpostavilo je, da je hoja del
trajnostne mobilnosti, vendar je v slovenski planerski praksi pogosto zapostavljena, zato ji je
potrebno zagotoviti vlogo, ki ji v sodobnem prometnem planiranju pripada.
Potrebno je zagotoviti sklenjeno mrežo površin za pešce ter omogočiti prebivalcem varno in udobno
pešačenje. Npr. nakupovalna središča, do katerih pelje le cesta brez pločnika in kolesarske steze,
prebivalce dobesedno sili k vedno večji odvisnosti od avtomobila. Skupine prebivalcev, ki
avtomobila ne vozijo postavljamo v depriviligirani položaj z vidika dostopnosti. Radij dostopnosti
pešcev bi moralo biti izhodišče za načrtovanje ustrezne infrastrukture.
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/trajnostna_mo
bilnost.pdf
OKOLJE, POTOVALNE NAVADE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030
Ministrstvo za infrastrukturo
2015
Vlada Slovenije je 29. julija 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa.
Slovenija želi z uvajanjem trajnostne mobilnosti na vseh ravneh pomembno prispevati k zmanjšanju
negativnih vplivov prometa na okolje, kar bi izboljšalo kakovost življenjskega prostora na urbanih
območjih in prometne varnosti. Slovenija želi zagotavljati pogoje za trajnostno mobilnost, ki
vključuje tudi pešačenje. Poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za delovanje integriranega
javnega potniškega prometa, pa se bo morala lotiti celovitih rešitev z uporabo smernic za izdelavo
celostnih prometnih strategij.
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/S
trategije_razvoja_prometa_v_RS_do_leta_2030_1.pdf
OKOLJE, INFRASTRUKTURA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema (Z belo palico po mestu)
Andreja Albreht, Andreja Zapušek Černe, Petra Krištof, Damjan Černe
2016
Priročnik določa, da morajo biti prehodi označeni tako, da človek z okvaro vida lahko varno prečka
cesto. To pomeni, da mora biti prehod označen tako, da kljub okvari pešec zazna, kje je prehod za
pešce, kje je rob vozišča, v kateri smeri naj prečka cesto in kdaj sveti rdeča luč na semaforju.
Slepim in slabovidnim daje višinska ločitev vozišča od pločnika jasno informacijo o mejah varne
površine. Na prehodih, kjer je pločnik nivojsko izenačen z voziščem, mora biti rob nujno označen s
taktilnimi oznakami. Zvočni semaforji morajo biti postavljeni v neposredni bližini čepastih plošč ter
potek vodilne linije čez vozišče je potrebno prilagoditi lokaciji semaforja.
V primeru kompleksnih križišč in krožišč je potrebno čez prehode za pešce v križišču izvesti
kompleksno taktilno vodenje – torej vodilno pot, ki ljudem z okvarami vida omogoča sklenjeno
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varno pot čez križišče. Na postajah potniškega prometa moramo omogočiti dostop do
najpomembnejših točk in sicer tako, da predvidimo vodilno pot do njih in med njimi.
Prehodi čez kolesarske steze morajo biti projektirani tako, da potekajo kolesarske steze med
voznim pasom in pločnikom ter ne preprečijo ali delijo peščevih površin.
http://www.zveza-slepih.si/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-02-Z-belo-palico-po-mestu.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Zakon o urejanju prostora (ZUrep-2)
Uradni list RS, št. 61/17
2017
Ta zakon določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju,
vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo,
sprejetje in izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa tudi prostorske
ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje
prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora.
Zakon v 29. členu glede zagotavljanja zadostnih javnih površin v naseljih določa, da je potrebno pri
načrtovanju in razmeščanju območij javnih površin v ureditvenem območju naselja upoštevati
zeleni sistem oz. povezljivost zelenih in grajenih odprtih površin v naselju in zunaj naselij, vključno
s pešpotmi.
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341
UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

Uredba o prostorskem redu Slovenije
Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2
2004
Uredba zahteva, da se pri načrtovanju poselitve zagotavlja učinkovito in enakovredno dostopnost
pešpoti, ki mora omogočati čimbolj učinkovito dostopnost. Pri načrtovanju poselitvenih območij
podeželskih naselij in vasi je potrebno zagotoviti prenovo omrežja cest in poti, da bo s tem urejen
varen promet pešcev. V poselitvenem območju je potrebno območje namenske rabe razmeščati in
določati njihovo velikost in obliko tako, da se s tem zagotavlja ustrezno dostopnost omrežja
pešpoti.
V urbanistični zasnovi se mora na podlagi ustreznih strokovnih podlag in preverjanj določiti ukrepe,
s katerimi se zagotavlja nadomeščanje zasebnega motornega prometa ter razvoj in dograjevanje
omrežja pešpoti. Pri načrtovanju območij družbene infrastrukture je potrebno upoštevati tudi
dostopnost za pešce (vrtce in osnovne šole je treba načrtovati tako, da omogočajo dostopnost v
razdalji od 500 do 800 m od območij stanovanj). V neposredni bližini območij osnovnih, srednjih,
višjih in visokih šol ter fakultet je treba zagotoviti varen dostop pešpoti.
Pri razporeditvi območij zelenih površin v strnjenih urbanih območjih je treba razporeditev
načrtovati tako, da je omogočena desetminutna in varna peš dostopnost prebivalcem. Pri
načrtovanju nove prometne infrastrukture je potrebno omogočati ohranitev obstoječih ali
nadomestiti morebitno prekinitev pešpoti.
Pri načrtovanju cestne infrastrukture v naselju se upošteva načelo prednosti pri dostopnosti. To
načelo gre po naslednjem vrstnem redu: pešec, kolesar, javni potniški promet in drugi motorni
promet. V 45. členu uredbe so določila glede načrtovanja omrežja poti za pešce. Površine za
rekreacijo in šport se umeščajo zunaj poselitvenih območij, kadar je možno zagotoviti primerno
dostopnost in razdaljo, da je s tem omogočen dostop peš.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3526
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UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA
NACIONALNO

Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
2004
Strategija je strateški prostorski akt, ki ga je 18. junija 2004 sprejel Državni zbor.
Potrebno je v največji možni meri zmanjšati negativne vplive cestnega prometa na prostorski
razvoj in okolje, zato je potrebno poudarjati razvoj vseh oblik nemotoriziranega prometa
(kolesarski, peš promet). Omrežje pešpoti je potrebno razvijati v povezavi z ekološko naravnano
turistično ponudbo ter s tem omogočati zdravo telesno gibanje prebivalstva.
Potrebno je dati prednost pešcem in zmanjšati avtomobilski promet. Na stanovanjskih območjih je
potrebno zagotavljati zelene površine in omogočiti pešpot do vseh potrebnih vsakodnevnih
storitev.
Pri načrtovanju prometnih površin je potrebno podpirati širjenje centralnih peš površin. Če so v
naselju vodne in obvodne površine, se le-te lahko približa naselju z izboljšavo obvodnih površin,
urejenimi pešpotmi. Omrežje pešpoti obsega planinske in tematske pešpoti v urbanih in
podeželskih območjih, ki se povezujejo v omrežje pešpoti in na evropske pešpoti E6 in E7 ter
kulturne poti, ki potekajo skozi Slovenijo.
Nosilec urejanja prostora za področje prometa mora zagotavljati standarde načrtovanja in gradnje
javnih cest in prostorov za mirujoči promet ter zagotavljati standarde večje varnosti za pešce.
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf
UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST, OKOLJE, ZDRAVJE, INFRASTRUKTURA
NACIONALNO

Zakon o gozdovih (ZG)
Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16
1993
Zakon v 24. točki 3. člena pove, da pojem »prost dostop« pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter
drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.
V 5. členu je določeno, da se lastninska pravica na gozdovih izvršuje tako, da je zagotovljena
njihova ekološka, socialna in proizvodna funkcija. Lastnik gozda mora zato med drugim dopustiti v
svojem gozdu prost dostop, razen za primere pridobitve turistične oz. pridobitne rekreativne
dejavnosti.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270
OKOLJE
NACIONALNO

Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14,
21/18 – ZNOrg in 31/18
1999
Zakon v prvem odstavku 28.d člena določa, da je vožnja s kolesi v naravnem okolju dovoljena po
utrjenih poteh. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta
namen tudi utrjen.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
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OKOLJE
NACIONALNO

Pravilnik o kolesarskih površinah
Uradni list RS, št. 36/10
2018
Pravilnik določa tehnične zahteve, ki se morajo upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju
kolesarskih površin in se nanašajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter druge ureditve
kolesarskih površin. Pravilnik med drugim opredeljuje površine za kolesarje na pločnikih, ki so v isti
ravnini kot površine za pešce ter so lahko nerazmejene (neoznačene) ali razmejene (označene) z
ustrezno vzdolžno označbo (7. člen). Pravilnik ponazarja širino prostega in prometnega profila
površine za promet kolesa in pešca (11. člen), določa širino pločnika za skupno uporabo pešcev in
kolesarjev (15. člen) ter navaja različne določbe povezane s prehodi med kolesarskimi in drugimi
prometnimi površinami, vključno s površinami namenjenimi pešcem.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13447
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA, PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje (2015 - 2025)
Uradni list RS, št. 58/15
2015
Resolucija pravi, da je za ohranjanje in krepitev zdravja pomembno razmerje med energijo, ki jo
vnesemo v telo s prehranjevanjem in z njeno porabo s telesno dejavnostjo. Čeprav stopnja
celokupne telesne dejavnosti pri odraslih Slovencih v povprečju narašča, je delež tistih, ki dosega
priporočila glede rekreativne telesne dejavnosti zelo nizek in znaša približno 20 %. Z resolucijo želi
država med drugim izboljšati gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do
pozne starosti. Zapisana je v želji zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev
Slovenije in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni.
V poglavju 5.7.1. Okolje za spodbujanje telesne dejavnosti ugotavlja, da urejenost širše okolice
bivališč lahko spodbudi priložnostno vsakodnevno gibanje ljudi (Lestan in drugi, 2013, Sugiyama in
drugi, 2008). Že samo hoja dokazano poveča verjetnost podaljšanja življenjske dobe za pet let, k
temu pa prispevajo tudi dostopnost parkov, ozelenjene ulice v bližini doma ter bivanje v domačem
okolju (Sugiyama in drugi, 2008, Takano, 2003).
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO101
ZDRAVJE, UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

Nacionalni akcijski načrt za energetiko učinkovitost za obdobje 2014-2020
Ministrstvo za infrastrukturo
2015
V Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020)
je za promet predvideno izvajanje več ukrepov. Pešačenje spada med Povečanje javnega
potniškega prometa: ureditev udobnih in varnih kolesarskih in pešpoti ter omejitev in umiritev
motornega prometa v občutljivih naseljenih območjih, kajti vse našteto je predpogoj za povečanje
števila pešcev.
Akcijski načrt predlaga ureditev udobnih in varnih pešpoti ter da se z obstoječimi ukrepi – načelom
spodbujanja trajnostne mobilnosti, načelom tehnološke nevtralnosti pri projektih in celovitega
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pristopa pri izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti – s promocijo ukrepov trajnostne mobilnosti
cilja na skupino pešcev. Evropska unija je pripravljena za ukrepanje na področju poti za pešce
prispevati 11,5 mio. EUR.
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf
POTOVALNE NAVADE, INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
NACIONALNO

Smernice za šolske poti (Smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in pregled
varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti)
Robert Strah, Javna agencija RS za varnost prometa
2016
Javna agencija RS za varnost prometa izdaja smernice za šolske poti, ki so medresorsko usklajene
na ravni pristojnih inštitucij.
Smernice za šolske poti so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih dobrih praks iz lokalnih
okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh. Dokument predstavlja
koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim skupnostim za izdelavo učinkovitih
načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti šolskih poti ter za poenoteno
označevanje šolskih poti.
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/04/smernice_%C5%A1olske_poti_AVP_2016.pdf
PROMETNA VARNOST
NACIONALNO

Občine
Pomembni premiki se pri nas v zadnjih letih dogajajo na ravni občinskih prometnih politik.
Mnoge občine so pripravile celostne prometne strategije, ki naj bi na lokalni ravni zagotovile
premik v razmišljanju od asfaltiranja lokalnih cest in oblikovanja krožišč k bolj celovitemu
razmisleku o prometu in mobilnosti nasploh. Ljubljana pri ukrepih v tej smeri že nekaj let
prednjači. S spremembami na različnih področjih je dosegla zavidanja vredne premike: delež
hoje je narastel z 19 % v letu 2003 na skoraj 35 % v letu 2013, število kolesarjev na glavnih
vpadnicah pa je med leti 2010 in 2015 naraslo za 45 %.
Župan Ljubljane je 16. avgusta 2016 podpisal Mednarodno listino za hojo, ki jo podpira
mednarodna organizacija Walk21. S tem se je Ljubljana kot prva pri nas pridružila mreži mest
po vsem svetu, ki želijo s pomočjo učinkovitih politik, programov in prostorskih načrtovanj
spodbujati hojo kot del vsakodnevne mobilnosti, rekreacije in zdravja posameznikov.

Občinski SPV
V zadnjih letih je problematično veliko število prometnih nesreč z udeležbo pešcev v naselju
(v letu 2016 – 11 mrtvih in 121 hudo telesno poškodovanih v naselju), med drugim tudi na
prehodih za pešce.
Na lokalni ravni skrbijo za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov
za večjo prometno varnost občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so
institucije lokalnih skupnosti. V Sloveniji imamo 212 lokalnih skupnosti.
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Občinski SPV sodelujejo na lokalni ravni z vsemi institucijami povezanimi s prometno
varnostjo, kot so občinski oddelki za urejanje prometa in izobraževanje, osnovnimi in
srednjimi šolami, vrtci, policijo, občinskimi redarstvi, nevladnimi organizacijami itd.
Občinski SPV se med seboj povezujejo in sodelujejo, prav tako pa sodelujejo z Javno
agencijo RS za varnost prometa – Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki
pripravlja strokovna izhodišča za posamezne akcije, skrbi za usmeritve in obveščenost,
spremlja aktivnosti na lokalni ravni, skrbi za preventivna gradiva, izvajanje preventivnih
dogodkov itd. (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2019).
Javna agencija RS za varnost prometa skrbi za koordinacijo občinskih SPV, za strokovno
podporo, zagotavljanje preventivnih gradiv in usmeritve za izvajanje preventivnih akcij na
lokalni ravni ter usposabljanje in izobraževanje predstavnikov občinskih SPV.

Navodila za načrtovanje prometne ureditve v MOL – 2.del
Mestna občina Ljubljana
2012
Dokument je sprejel Mestni svet MOL septembra 2012 in je del prometne politike MOL, ki je
strateški dokument na področju prometa, mobilnosti in dostopnosti mesta. Dokument omenja
novo prometno piramido, ki da smernice projektantom v primeru konfliktnih situacij, kjer ima
optimiranje enega udeleženca v prometu posledico zmanjšanje pravic drugega udeleženca. Nova
prometna piramida daje prednost varnosti in udobnosti pešcev, saj najšibkejši morajo imeti
najvišjo prioriteto pri varnosti. Piramida tudi predvideva načrtovanje atraktivnih in udobnih površin
za pešce.
Pešce vodi ravno v križiščih, saj je idealna linija gibanja s tem ohranjena ter pešec ostane dobro
viden voznikom in s tem tudi pešec lažje uveljavi svojo prednost. Prehodi morajo za pešca
predstavljati najkrajšo možno pot ter da ni potrebno premagovati višinskih razlik. Prehod mora biti
prehoden tudi za starejše in hendikepirane.
Prednosti, ki jih ima dvig cestišča so, da vozila zmanjšajo hitrost in s tem se olajša pešcem,
starejšim in hendikepiranim prehod ter poveča se pozornost voznikov do pešcev.
Da zmanjšamo hitrost voznikov, povečamo njihovo pozornost do pešcev je pomembno, da
projektant pri načrtovanju križišč uporabi in načrtuje npr. sredinske, pravokotne otoke, prehode s
pločniki v obliki ledvic, neovirane prehode za invalide in slepe, itd. Pri načrtovanju je pomembno
varno in atraktivno delovanje semaforjev za pešce.
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/navodila-promet-mol-2del-new.pdf
INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA
LOKALNO
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6. Ovire za hojo kot prometno prakso
Jana Okoren, Marko Peterlin

S strokovnjaki in ključnimi deležniki z različnih za hojo pomembnih področji smo izvedli 3
polstrukturirane intervjuje ter 2 fokusni skupini.
Zanimalo nas je, kje posamezni strokovnjaki in predstavniki ključnih deležnikov vidijo težave
in ovire za razvoj hoje kot prometne prakse ter kako jih premagovati.

1.4.

Intervjuji

Intervjuji so potekali 18. in 19. 12. 2018. V intervjujih so sodelovali Tadej Žaucer (arhitekt in
urbanist, Ministrstvo za infrastrukturo), Aljaž Plevnik (urbanist, Urbanistični inštitut Republike
Slovenije) in Andrej Cvar (prometni načrtovalec in presojevalec varnosti cest, City Studio).
Intervjuvanci so odgovarjali na sledeča vprašanja:
1. Ali je razumevanje hoje kot prometne prakse zadovoljivo?
- Kateri so ključni podatki v zvezi s hojo, na kakšen način in kdo jih zbira (v Sloveniji in
tujini)?
- Kaj vemo o navadah, motivih, vrednotah prebivalcev v zvezi s hojo? Ali se ti razlikujejo
glede na ciljno skupino (ženske, moški, družine, mlajši, starejši)?
2. Kaj so glavne ovire, da se večji delež kratkih poti namesto z avtomobilom ne opravi peš?
- Ali se te ovire razlikujejo med mesti, manjšimi kraji in podeželjem?
3. Kateri so ključni sektorji in katere institucije morajo sodelovati pri naslavljanju ovir za hojo
kot prometno prakso?
- Kakšno je razumevanje odločevalcev, upravljalcev, strokovnih služb in načrtovalcev glede
potreb pešcev?
- Se le-te uspešno naslavljajo?
4. Kateri bi bili ključni ukrepi za spodbujanje hoje na kratke razdalje?
- Kakšna je vloga države in kakšna vloga občin pri spodbujanju hoje na kratke razdalje?
5. Katere prednosti hoje se po vašem mnenju premalo poudarjajo in bi jih bilo potrebno
temeljiteje komunicirati?
6. Pešci so najšibkejši udeleženci v prometu, odgovornost za varnost pešcev pa se pogosto
prelaga na pešce same. Ali menite, da ima tovrstna komunikacija na hojo kot prometno
prakso vpliv?

1. Razumevanje hoje kot prometne prakse
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Ključni podatki in način zbiranja
Intervjuvanci se strinjajo, da razumevanje hoje v Sloveniji ni zadovoljivo ter da se podatkov o
hoji ne zbira sistematično. Pri vseh podatkih o modal splitu se znajdemo pred metodološko
zagato, kdaj hojo sploh upoštevati in kdaj je hoja samo del druge poti. Kdaj je hoja do
parkirišča posebna pot in kdaj je to del poti z avtomobilom? Eden od intervjuvance meni, da
bi bilo treba v raziskavah upoštevati tudi hojo, ki je le del poti, katere večinoma opravimo na
drug način, saj tudi za tako pot potrebujmo infrastrukturo, prostor, urejen na način, ki je
primeren za hojo, pa čeprav gre le za pot do avtobusne postaje ali do parkirišča, saj ko urejaš
najprej te krajše odseke, prideš do zaključka, da ni meje, da se moraš v resnici ukvarjati s
celim prostorom in ga delati hoji primernega ne glede na statistiko.
V Sloveniji se nekaj podatkov v zvezi s hojo zbere s pomočjo anket o potovalnih navadah v
okviru prometnih modelov. Nekaj podatkov dobimo z anketami v okviru mobilnostnih
načrtov. Še nekaj podatkov pa se na nesistematičen način dobi z vidika varnosti oz. presoje.
Tako imamo splošne podatke o izbiri prometnega načina. Vemo na primer, koliko ljudi v
Ljubljani ali v regiji hodi v službo ali šolo peš in vemo, na kakšne razdalje so ljudje pripravljeni
hoditi.
Sogovorniki menijo, da bi bilo pomembno zbirati podatke z vidika infrastrukture in prostora
(infrastruktura za hojo, uporaba infrastrukture, tokovi pešcev, kakovost okolja za pešce,
dolžina intervala semaforja za pešce, raven uslug), o namenu hoje (šola, rekreacija, nakupi), o
dolžini opravljene poti peš in o deležu poti peš.

Podatki o navadah in motivih za hojo
Sogovorniki se strinjajo, da je podatkov na to temo pri nas zelo malo. Nekaj izvemo iz anket o
potovalnih navadah, vendar te niso zelo podrobne, poleg tega pa je vzorec premajhen, da bi
lahko podatke razčlenili na demografske značilnosti. Nekaj več podatkov nudi tuja literatura,
pri čemer pa je tematika družbeno pogojena, zato je prenos zaključkov v drugo okolje lahko
tvegano.
Sogovorniki menijo, da so glavni motivi za izbiro hoje namesto avtomobilskega prevoza
predvsem zdravje, ekonomski (ker so ostala sredstva dražja) in časovni vidik (oteženo
premikanje z avtomobilom in parkiranje). Po njihovem mnenju se za hojo ljudje odločajo tudi
zaradi atraktivnosti poti (zelenje, klopce, senca) in iz gospodarskega vidika poti (večje
število lokalov, trgovin itd.).

2. Ovire
Tudi o ovirah za hojo v Sloveniji iz razpoložljivih podatkov ne zvemo veliko. Iz anket
potovalnih navad za Ljubljano in Ljubljansko urbano regijo se sicer vidi, da je hoja v mestu
znatno bolj uporabljen prometni način. Med ovire za izbiro hoje kot prometni način
sogovorniki navajajo slabo infrastrukturo za pešce. Ta pa je na podeželju še slabša kot v
mestih. Kot ovira za izbiro hoje se omenja varnost. Tudi ta je v mestih večinoma boljša kot na
podeželju, kjer včasih ob regionalni cesti z omejitvijo 90 km na uro poteka šolska pot. Vožnja
z avtomobilom je preprosta in preveč dostopna. Med ovire se omenja parkirna politika: če je
možno poceni parkirati, se ljudje ne odločajo za hojo. Parkiranje je zlasti dejavnik v srednjih in
majhnih mestih. Ljudje se ne odločajo za hojo tudi zaradi lenobe, udobja oz. percepcije
udobja ter neprivlačnih poti (premalo prostora za pešce). Intervjuvanci v okviru ovir za izbiro
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hoje omenjajo tudi tehnične načrtovalske podrobnosti v zvezi z infrastrukturo, ki otežujejo,
podaljšujejo in ogrožajo hojo.
Na podeželju je težava, ker se na pešce ne misli kot na udeležence v prometu: pločnik včasih
ne obstaja, ljudje hodijo po vozišču, pri čemer na vozišču ne omejujejo hitrosti in ne
opozarjajo na pešce. O pešcu in kolesarju se niti ne pogovarjajo. Standard pričakovanj na
podeželju je še nižji kot v mestih, uporaba avtomobila pa zelo razširjena.

3. Ključni sektorji in institucije
Na področju infrastrukture so za vprašanja vezana na hojo odgovorne zlasti občine in
Ministrstvo za infrastrukturo, v okviru katerega deluje Direkcija RS za infrastrukturo. Na
področju infrastrukture manjkajo zunanja merila za urejanje cest v naseljih, ki bi vzela v
zakup pretočnost državne mreže za avtomobilski promet in lokalne mreže pešpoti ter varnih
šolskih poti. Pri investicijah v državne ceste, ki grejo skozi naselja, velja pravilo, da je DRSI
investitor (približno 75% - cestišče), občina pa sofinancer (približno 25% - pločnik in
kolesarske površine), kar se kaže kot težava, saj je za DRSI prioriteta avtomobilski promet in
v svoji agendi nima lokalnih pešpoti. Do neke mere lahko sicer občine pridobijo projekte, ki
rešujejo bolj težavo pešcem kot avtomobilom, ker pa mora DRSI zasledovati določene cilje,
pogosto ne privoli v rešitve, ki bi bile slabše za avtomobile in boljše za pešce in kolesarje.
Druge institucije, ki so posredno ali neposredno povezane s hojo:
- Ministrstvo za javno upravo in sindikati: za spreminjanje odnosa do brezplačnega
parkiranja za državne uslužbence in sistema povračila potnih stroškov
- Ministrstvo za zdravje: za ozaveščanje o koristih hoje na zdravje
- Ministrstvo za okolje in prostor: prostorsko načrtovanje
i. Za hojo je ključno oblikovanje javnega prostora, za kar je bolj pristojno
Ministrstvo za okolje in prostor kot Ministrstvo za infrastrukturo.
ii. Zagotavljanje kakovosti prostora v prostorskih aktih, ne samo prometnih
parametrov.
iii. Zagotavljanje mešane rabe: nihče se v resnici ne ukvarja s tem, kaj je mešana
raba in kakšni so parametri.
iv. Neposredno pristojno za prostorsko načrtovanje pri državnih prostorskih
ureditvah, drugje pa samo usmerja občine.
v. Pravilnik za občinski prostorski načrt sploh ne predvideva hoje kot prometnega
načina.
vi. Glavno vlogo v zvezi s hojo bi morali meti sektor Prostor, ki naj bi načrtovalcem
dal priporočila.
- Ministrstvo za šolstvo: v zvezi s šolskimi potmi in šolski prevozi. Napačno je
sprenevedanje, da je šolska pot samo 100 metrov okoli šole. Treba bi bilo preseči
dosedanja prizadevanja iskanja varnih poti, če jih ni, in zagotavljati avtobusne prevoze,
saj je ta za občine velik strošek.
- AVP: prometna varnost: neskladje ciljev med varnostjo in hojo
- Načrtovalska združenja: IZS, ZAPS, fakultete
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- Zavarovalništvo (v povezavi z zdravjem)
Razumevanje potreb pešcev in njihovo naslavljanje
Sogovorniki se strinjajo, da je odnos ključnih deležnikov (odločevalcev, načrtovalcev) do
pešcev pomanjkljiv. Pešcev se ne jemlje v obzir. Nesorazmerno večja pozornost se namenja
avtomobilskemu prometu kot drugim prometnim načinom (javni promet, hoja, kolo, itd.).

4. Ukrepi in vloga države/občine
Ukrepe, ki jih sogovorniki predlagajo, lahko delimo v tri skupine: infrastrukturni ukrepi, ukrepi
vezani na formalno okolje in mehki ukrepi.
V zvezi z izboljšavo infrastrukture sogovorniki predlagajo dovolj široke pločnike, ki so
odmaknjeni od prometa oz. ceste (najboljše tako, da se z zasaditvijo loči pešca od prometa)
ter zagotavljanje vsaj minimalnih površin za pešce na podeželju.
Med ukrepe, vezane na formalno okolje, sogovorniki navajajo ukrepe, vezane na povračilo
potnih stroškov, parkiranje in predpise. V zvezi s parkirno politiko sogovorniki predlagajo
spremembo normativov z vidika cene (višje cene parkiranja v centru) in ponudbe (manj ali nič
parkirišč), ki bi destimulirali vožnjo z avtomobilom. Sogovorniki predlagajo tudi oblikovanje
priročnikov in priporočil za prometne načrtovalce in urbaniste.
Med mehke ukrepe sogovorniki navajajo ozaveščanje, izobraževanje in promocijo ter
omenjajo novo orodje, in sicer smernice za mobilnostne načrte za podjetja, v okviru katerega
se bo preverjalo in podeljevalo certifikat kolesarjem (kriteriji npr. kolesarnica, tuš) ali pešcem
prijaznega podjetja (kriteriji so težje določljivi: lokacija, zunanja ureditev, notranja arhitektura,
uporaba stopnic – promocija hoje tudi znotraj podjetja itd.).
Po mnenju sogovornikov je vloga občin ključna pri vseh vrstah ukrepov, čeprav se pri mehkih
ukrepih in predpisih (npr. pri OPN) občine tega ne zavedajo dobro. V zvezi z infrastrukturo na
ravni občine pa so po mnenju sogovornikov bolj popularni ukrepi, kot so parkirišča, krožišča
in obvoznice. Lokalna raven s svojimi pobudami prinaša tudi nove teme, ki jih občine
preizkušajo, država pa potem na teh primerih spreminja zakonodajo, pristop in usmeritve. V
zvezi z odnosom država in občina pa so sogovorniki kritični do prevelikega vpliva in
neprilagodljivosti države v zvezi z infrastrukturo v manjših naseljih ter menijo, da bi država
morala slediti in sodelovati z mesti in jih podpirati pri inovacijah.
Ostali ukrepi, ki jih intervjuvanci omenijo, so še oblikovanje aplikacij, ki bi združevale podatke
uporabe javnega prometa, hoje in porabo kalorij pri hoji, v mednarodnem merilu pa se omeni
predlog spremembe Googlovega algoritma, ki bi pri izbiri javnega prometa spodbujal hojo (in
ne ponujal javnih prevozov, ko gre za kratke razdalje).
Med ukrepe na ravni države sogovorniki uvrstijo še sodelovanje med resorji zdravje,
infrastruktura, prostor, izobraževanje in okolje.

5. Prednosti hoje za komuniciranje
Sogovorniki so v zvezi s komuniciranjem zelo enotni. Ključno se jim zdi komunicirati
učinkovitost hoje, prihranek časa oz. čas, ki ga porabiš za hojo v primerjavi s časom, ki ga
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porabiš z drugimi sredstvi. Velikokrat bi se namreč izkazalo, da z avtomobilom porabiš več
časa za isto pot.
Prednost hoje je tudi enostavnost, preprostost, udobje in prijetnost same hoje (slednje je
treba sicer z ukrepi zagotoviti). Peš je enostavno, ni stresa zaradi prevelikega prometa ali
iskanja parkirišča. Hoja je lahko povezana tudi s pravičnostjo in prijaznostjo prostora, z
drevesi, zelenjem, senco itd.
Pri komuniciranju hoje se pogosto poudarja zdravje, čeprav je ta dejavnik zelo pomemben, je
včasih precenjen. Pri komuniciranju pozitivnih vplivov na zdravje bi bilo treba izpostaviti tudi
pozitivne vplive na psihološko zdravje, ne le na fizično telo.
Kot dodaten dejavnik komuniciranje hoje sogovorniki omenjajo okolje, ki pa ima v Slovenji
manjši odmev kot v severnih državah, kjer je ta tema bolj aktualna.

6. Ali je pešec odgovoren za svojo varnost v prometu?
Sogovorniki menijo, da sporočila v zvezi z varnostjo odvračajo od hoje, ker sporočajo, da je
hoja nevarna. Strinjajo se, da je napačno prelagati odgovornost za varnost na pešca, saj so
pešci lahko tudi osebe, ki zaradi določenih omejitev, niso sposobne voziti avtomobila in so
lahko zaradi teh istih omejitev nesposobne poskrbeti za svojo varnost v prometu. Ključ je
sistem oz. območje za pešce, ki je v celoti varno.
Promet je v mestih po mnenju sogovornikov prehiter in bi ga bilo v naseljih treba umiriti na 30
km/h, kar omogoča varen promet tudi pešcem. Na tak način bi tudi sistemsko naslovili
odnos med hojo in varnostjo.

1.5.

Fokusna skupina

Namen fokusnih skupin je bil raziskati vprašanje, kako različni deležniki vidijo, percipirajo
ovire pri razvoju hoje kot prometne prakse. Izvedeni sta bili dve fokusni skupini, ki sta
potekali istočasno od 9.00 – 11.00, na Tržaški 2 v Ljubljani, prva v prostorih IPoP – Inštituta
za politike prostora in druga v prostorih Taiji-voda.
Na fokusni skupini 1 so sodelovali: Mojca Balant (UI RS), Dragana Trivundža Tomanić (AVP),
Klemen Milovanovič (LUZ), Andreja Jagodic (MOL OGDP, Odsek za promet), Danilo Čeh (ZRS
Bistra, Ptuj), Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) in Žiga Ozvaldič (Mariborska kolesarska
mreža).
Udeleženci fokusne skupine 2 pa so bili: Tadej Žaucer (MZI, Služba za trajnostno mobilnost),
Katja Miklič (PNZ), Andrej Cvar (City Studio), Robert Novak (ZRS Bistra, Ptuj), Barbara
Simonič (MOP), Janez Stariha (Lista kolesarjev in pešcev).
Fokusno skušino 1 je moderiral Aidan Cerar (IPoP), fokusno skupino 2 pa Marko Peterlin
(IPoP).
Fokusni skupini sta odgovarjali na naslednja vprašanja:
1. Ali je razumevanje hoje kot prometne prakse zadovoljivo?
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2. Kaj so glavne ovire, da se večji delež kratkih poti namesto z avtomobilom ne opravi peš?
Ali se te ovire razlikujejo med mesti, manjšimi kraji in podeželjem?
3. Kateri so ključni akterji pri naslavljanju teh ovir in spodbujanju hoje kot prometne prakse?
4. Kateri bi bili ključni ukrepi za spodbujanje hoje na kratke razdalje? Kakšna je vloga
države in kakšna je vloga občin?
5. Na katere prednosti hoje bi se bilo potrebno osredotočiti pri komuniciranju s splošno
javnostjo?

1. Ali je razumevanje hoje kot prometne prakse zadovoljivo?
Razumevanje hoje kot prometne prakse ni zadovoljivo, je pomanjkljivo in vsaj v Sloveniji in
Evropi tema ni razdelana ter v povezavi z njo obstaja malo projektov. Že med samimi
udeleženci fokusnih skupin se razlikuje pojmovanje hoje kot prometne prakse. Že takoj na
začetku se pri eni izmed dveh fokusnih skupin pojavi vprašanje, ali se hoja do avtobusne
postaje ali avtomobila, ko se večji del poti opravi na drug način, sploh šteje kot hoja. To je
tudi glavna težava pri obdelavi statističnih podatkov, saj se metodologije zbiranja podatkov
med sabo razlikujejo in niso poenotene. Isto težavo imamo tudi na evropski in svetovni ravni.
Eden od udeležencev v zvezi s tem podarja, da ne smemo zanemarjati kratkih pešpoti, sploh
v kombinaciji z javnim potniškim prometom, saj je število uporabnikov javnega prometa
odvisno, od tega, koliko so ljudje pripravljeni hoditi.
Nekateri udeleženci menijo, da se hojo pogosto razume zgolj v kontekstu »pešcon« in da se
iz vidika lokalne skupnosti razumevanje hoje poveča, saj bo tu pešec opravljal kratkotrajne
poti.
Kljub temu, da se v prometni piramidi pešec pojavlja na vrhu, je v praksi zadnji (pri izgradnji
infrastrukture, pri umeščanju programov, pri zagovarjanju potreb). Pešec je tudi zadnji v
postopku načrtovanja: najprej se misli na površine za avtomobile, sledijo kolesarji in na
koncu pešci, pri tem pa udeleženci poudarjajo, da že pravilniki hoje ne obravnavajo
enakovredno z vožnjo z avtomobilom. Udeleženci menijo, da bi bilo treba spremeniti
mišljenje in obravnavati pešca kot »avtohtono bitje«, avtomobil pa kot gost.
Slišati je tudi mnenje, da se pri načrtovanju prepogosto upošteva zgolj kriterij varnosti, ne pa
tudi hodljivosti (udobnosti, direktnosti, privlačnosti), izboljšujemo torej varnost, vendar
znižujemo hodljivost. Če v urbanih območjih lahko še govorimo o hodljivosti, na podeželju
govorimo zgolj o doseganju kriterijev varnosti za pešce.
Ankete želja prebivalcev (zbrane preko CPS-jev, regionalnih prometnih strategij) kažejo na
veliko željo ljudi po boljši infrastrukturi za pešce in kolesarje, vendar ukrepi (nova parkirišča
ipd.) niso skladni s temi željami, saj so ljudje še vedno bolj naklonjeni ukrepom, ki postavljajo
v ospredje avtomobile. Udeleženci menijo, da bo potrebno veliko ozaveščanja in spreminjanja
navad, preden se bo to spremenilo.
Udeleženci v zvezi s podatki o motivih za hojo ne poznajo nobenih raziskav. Tudi na svetovni
ravni ni veliko kakovostnih ali relevantnih raziskav, ki bi se ukvarjale z vprašanjem, zakaj
hodimo. Udeleženci menijo, da ljudje hoje ne izberejo kot prometni način, ker ne vidijo
dodane vrednosti pešačenja, ker so leni, ker so pešpoti neatraktivne in ker je pešačenje
neprivlačno. Tam, kjer ni dobre infrastrukture, je hoja percipirana kot nevarna. Zaradi tega
starši ne dovolijo otrokom, da bi hodili peš v šolo.
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Po mnenju udeležencev bi bilo hojo vredno spodbujati, saj smo vsi pešci, večinoma
vsakodnevno in skozi različna življenjska obdobja. Hojo bi bilo treba spodbujati tudi zaradi
ekonomskih razlogov (obujanje mest, dobičkonosnost območij, ki so za pešca privlačna).
Udeleženci menijo, da ima lokalna skupnost posluh za hojo v povezavi z ekonomskimi učinki.
Hoja blagodejno vpliva na zdravje, je manj stresna oblika mobilnosti, lahko nam predstavlja
tudi oddih. Hojo bi bilo vredno spodbujati tudi iz vidika varstva okolja, poleg tega pa je hoja
najcenejša oblika premikanja za lokalno skupnost (enostavna infrastruktura, malo
vzdrževanja itd.).

2. Kaj so glavne ovire, da se večji delež kratkih poti namesto z avtomobilom ne
opravi peš? Ali se te ovire razlikujejo med mesti, manjšimi kraji in
podeželjem?
Hoja je conirana dejavnost, saj prometno načrtovanje temelji na coniranju, kjer se vsak v
svojem pasu premika z določeno hitrostjo in pravili. Je dejavnost, kjer se pešec počuti
varnega, zato največ pešcev srečamo v nakupovalnih središčih ali peš conah, ker tu ni drugih
oblik mobilnosti in ne prihaja do konflikta.
Med ovire za hojo, kot izbiro prometne prakse, se omenja pomanjkljivo infrastrukturo in
neobstoječo kategorizacijo infrastrukture za hojo v prostorskih načrtih. Kot oviro se poudari
tudi dejstvo, da ni zagovornikov pešcev – kot skupina nismo slišani, saj se ljudje ne
identificiramo kot pešci (to smo vendar vsi).
Kot večja ovira se omenja čas oz. percepcija časa, ki naj bi ga človek porabil pri izbiri hoje kot
prometnega načina, čeprav se velikokrat v resnici z avtomobilom porabi več časa, kot bi ga
peš. S tem povezano je tudi udobje oz. percepirano udobje in navada. Pri izbiranju ciljev (npr.
opravkov) ljudje zaradi navade, da lahko uporabljajo avtomobil, razdalje sploh ne
upoštevamo.
Nespodbudna za izbiro hoje so tudi parkirišča, ki so brezplačna, preblizu in preveč dostopna
ter s tem povezana bojazen lastnikov lokalov, da bodo v primeru ukinitve parkirišč v njihovi
bližini, izgubili stranke, čeprav primeri dobre prakse kažejo ravno obratno.
Navadam se prilagaja raba prostora, ponudba in arhitektura: pritlični programi niso prijazni
do pešca. Napačno postavljeni cilji prometnega načrtovanja, saj se še vedno daje prednost
avtomobilom in se ne izhaja iz perspektive pešca. »Če načrtuješ za avtomobile, dobiš
avtomobile. Če načrtuješ za pešce, dobiš pešce in kolesarje.« Kot zanimiv fenomen se navaja
kadilski zakon, ki je vplival na to, da so se lokali začeli odpirati na ven in izkoriščati javni
prostor. V zvezi s projektiranjem je govora tudi o nivoju uslug, s katerim se ocenjuje
prepustnost ceste, vendar zgolj iz vidika avtomobilov. Ko pride pešec na prehod, lahko čaka
tudi do 180 sekund; zanj nivo uslug ne velja.
Kot ovira se omenja tudi konflikt med pešci ter kolesarji, dostavo in drugimi pešci (npr.
pohodništvo) ter potreba po kompromisu in sobivanju vseh oblik mobilnosti – iskanje rešitev
za vse udeležence v prometu. V zvezi z izvedbami na terenu pa se omenja otežene razmere
zaradi lastništev – npr. širše površine za pešce ni mogoče graditi, zaradi lastniških težav.
Ovire za izbiro hoje v manjših mestih in na podeželju so podobne. Tudi tu se prednost pri
načrtovanju daje vozilom (avtomobilom in traktorjem na vaseh). Kot oviro se omenja
neupoštevanje omejitev hitrosti, kot težavo pa se izpostavlja tudi vlogo DRSI, ki pogosto ne
upošteva želja in pobud občine. Pomanjkanje sredstev v manjših občinah za vzdrževanje oz.
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prioritete, za katere se občina odloči. Udeleženci omenijo primer večje občine, kjer je občina
projektirala pot v šolo na osnovi avtobusa in ne pešpoti, čeprav je ministrstvo zahtevalo
pločnik do osnovne šole.

3. Kateri so ključni akterji pri naslavljanju teh ovir in spodbujanju hoje kot
prometne prakse?
Ključni akterji, ki so bili predhodno omenjeni, so: DRSI in občine.
Udeleženci so prepričani, da bi bilo treba pri načrtovanju bolj vključevati društva za gibalno in
senzorično ovirane, saj če je infrastruktura prilagojena invalidom, je prilagojena za vse
(otroka, mamice z vozički, turista s kovčki itd.). Tudi drugi udeleženec se strinja, da se
premalo vključuje predstavnike splošnih in strokovnih javnosti, pri čemer se poudarja, da je
tudi na strani teh javnosti premajhen interes, da bi bili vključeni. To se je pokazalo pri
delavnicah, ki so bile organizirane v okviru sprejemanja CPS, razlog za to pa nekateri vidijo v
tem, se velikokrat ljudje ne počutijo slišane in upoštevane.
Kot druge ključne akterje za spodbujanje hoje udeleženci omenjajo Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. V Ljubljani so svetniki predlagali ustanovitev posvetovalnega
organa za kolesarje, ki bo sestavljen iz občanov, mestnih svetnikov in strokovnjakov. Nekateri
predlagajo, da bi se podobno lahko naredilo za pešce. Na tej točki moderator spomni, da v
Ljubljani že dobro deluje Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir.
Na občinski ravni so ključni akterji: župan, občinski svet, mestni svet ter oddelki za prostor in
promet, ki pa so po mnenju udeleženke že na ravni majhnih občin med sabo slabo povezani.
Omenja se še: policijo in redarstvo, gasilce (za intervencijske poti), službo za vzdrževanje in
čiščenje javnih površin. V zvezi s spoštovanjem ukrepov se omenja inšpektorat za ceste in
medobčinsko skupno upravo.
Na državni ravni udeleženci navajajo: DRSI (za državne ceste). V zvezi s pravilniki za
projektiranje se omenja Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet in DRI.
Iz vidika varnosti se omenja Agencijo za varnost prometa, pri tem pa se udeleženci
sprašujejo, kakšno moč ima sploh agencija, ter komentirajo, da se prepogosto neko cesto
oceni za varno samo zato, ker podatki kažejo, da se na tisti cesti ni zgodila nobena smrtna
žrtev, ne upošteva pa se širši kontekst, to da na primer cesta nima pločnika, zato po njej
nihče ne hodi, ker se pešcem zdi prenevarna.
Na državni ravni se med ostale akterje v zvezi z novim prostorskim redom in z novimi načrti
za kakovost zraka omenja še Ministrstvo za okolje in prostor. Iz vidika zdravja se omenja
Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje, saj je argument zdravje pri hoji
zelo pomemben. Udeleženec pri tem pripomni, da se mu zdi zanimivo, da Ministrstvo za
zdravje zelo dobro razume ta argument še posebej pri starejših in ga promovira, pri Agenciji
za varnost prometa pa so mnenja, da je nevarno, da starejši hodijo in da je treba imeti tečaje
za starostnike, kako varno voziti avtomobil.
Kot pomembne akterje v zvezi s hojo se omenja še fakultete (Fakulteta za arhitekturo,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo, Fakulteta za pomorstvo in promet itd.). V zvezi s šolskimi potmi se omenja
Ministrstvo za izobraževanje ter v zvezi s hojo na splošno politiko na državni in lokalni ravni
ter lokalne skupnosti. Iz vidika izobraževanj in razvoja stroke bi morala biti pomembna

53

Inženirska zbornica Slovenije, z vidika povezovanja pa se omeni tudi NVO. Med ostale
akterje pa se omenja še: cerkev, osnovne šole, lastnike površin (kmete).

4. Kateri bi bili ključni ukrepi za spodbujanje hoje na kratke razdalje? Kakšna je
vloga države in kakšna je vloga občin?
Glavni ukrepi bi morali biti vezani na odnos do javnega prostora na splošno, saj je
infrastruktura za hojo v celoti javni prostor. Ukrepi morajo biti osredotočeni na ustvarjanje
kakovostnega javnega prostora, vključno z javnimi pritličji, prehodi, podhodi, arkadami itd.
Hoja je zelo zanemarjena in se v pravilnikih ne obravnava kot enakovreden prometni način z
vožnjo z avtomobilom. Pločnik se pogosto uporablja za »odlaganje« najrazličnejših stvari
(sneg, oglasi, prometni znaki, luči ipd.).
Z vidika ukrepov, povezanih z infrastrukturo za hojo, so predlogi različni: omejitve hitrosti,
avtomatizirani prehodi za pešce, ki zaznajo prisotnost pešca in ga vklopijo v sistem zelene
luči. Pešec po mnenju udeležencev ne bi smel čakati na semaforju več kot 60 sekund. Drugi
ukrepi: v mestih ne bi smelo biti štiripasovnic, pešca bi bilo treba ločiti od prometa tako, da bi
bile pešpoti izven prostora prometnic, če pa to ni mogoče postavljanje omejitev na 30 km/h.
V zvezi s širino pločnikov udeleženci predlagajo minimalno širina hodnika najmanj dva metra,
kar bi omogočilo, da se lahko normalno srečata dva pešca (npr. invalid in mama z vozičkom).
Omenja se primere iz vasi, kjer je večinoma pločnik širok 80 cm, kar je premalo, da bi lahko
peljal otroka za roko v šolo. Pravilniki sicer definirajo širino pločnika, ampak ko prostora ni,
se pri širini daje prednost cesti, ne pa površini za pešce. V takih primerih je treba narediti
skupno površino in s fizičnimi ovirami umiriti promet na 30 km/h. Fizične ovire je treba
postaviti tudi tam, kjer cesta omogoča hitrejšo vožnjo in zato vozniki ne upoštevajo omejitev
hitrosti. Z vidika varnosti infrastrukture je slišati mnenje, da je treba graditi infrastrukturo, ki
ni zgolj tehnično varna, temveč mora tudi ustvarjati občutek varnosti.
V zvezi z načrtovanjem se omenja: ozaveščanje, uvajanje omrežji pešpoti v OPN-jih, dodatno
izobraževanje projektantov predvsem v lokalnem okolju, da bi se seznanili z aktualnimi
dobrimi praksami, izobraževanje občinskih strokovnih služb oz. naročnikov, povezovanje
med različnimi javnostmi in pobude s strani civilne družbe. V zvezi s slednjima na Ministrstvu
za okolje in prostor razmišljajo o programskem razpisu, ki bi omogočil združevanje različnih
organizacij z vidika hoje, ki bi naslavljal različne izzive. V zvezi z NVO je slišati tudi mnenje, da
če bi imeli dovolj razvite NVO s statusom javnega interesa na področju trajnostne mobilnosti,
bi imeli pravno osnovo za sodelovanje z občinami. Pri tem se tudi omeni, izobraževanje za
župane in neposredno naslavljanje ter vpeljevanje standardov v razpise.
Kot ukrep se omeni tudi presojo prometne varnosti kot orodje za izboljševanje pogojev za
peš hojo, informiranje pešcev o časih in razdaljah, spodbujanje hoje skozi lokalno skupnost,
večjo intermodalnost (JPP, kolo) ter ozaveščanje pešcev glede obnašanja v prometu zaradi
lastne varnosti.
Po mnenju udeležencev so parkirni režimi tisti, ki izrazito vplivajo na mestno prometno
politiko. V zvezi s tem udeleženci predlagajo dražjo parkirnino v mestu ter omenjajo primere,
ko so z ukinitvijo brezplačnih parkirišč v mestu, oživeli P + R.
V zvezi s šolskimi potmi je slišati predlog, da se za šolske poti minimalni standardi ne
upoštevajo oz. se oblikujejo nadstandardi, se dvignejo cestišča ter, kjer je možnost, se
križišča semaforizira in omeji hitrosti. Drugi udeleženec fokusne skupine pa opozarja, da
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šolski okoliši v večini primerov pokrivajo celoten teritorij mesta (razen industrijskih con), zato
bi bilo treba šteti vse poti kot šolske poti.
V zvezi z ukrepi pa se udeleženci še sprašujejo, kakšni so standardi in kakšen je odnos do
pešca v primerih gradbišč in dela na cesti.

5. Na katere prednosti hoje bi se bilo potrebno osredotočiti pri komuniciranju s
splošno javnostjo?
Hoditi je »fino«, je udobno, nestresno, sproščujoče, omogoča druženje, je dobro za zdravje,
okolje, je cenejše. Udeleženci poudarjajo, da smo vsi vsakodnevno, v različnih obdobjih
pešci. Hoja je več kot le prometna praksa, v sebi ima socialno komponento. Ob tem eden od
udeležencev navede različna primera deklice in mame, ki se v šolo odpravita z avtomobilom
ali peš. V avtomobilu je pregrada, peš pa skupaj z roko v roki istočasno opazujeta, dojemata
okolico in se lahko o tem tudi pogovarjata.
V zvezi s komuniciranjem za hojo udeleženci predlagajo še, da bi imeli ambasadorje hoje, več
mobilnostnih načrtov za institucije in večja podjetja ter da bi v mestih informirali ljudi o
priložnostih hoje za doseganje vsakodnevnih ciljev (označevanje razdalj, časa trajanja za
pešca). Hojo bi bilo treba komunicirati tudi z vidika priložnosti za sprostitev stresa za
odrasle. Na primer, če gre zaposleni na sestanek peš, to nanj deluje pomirjujoče. Prav tako je
treba dati otrokom priložnost, da izrazijo svoje želje – kako bi radi hodili v šolo. Velika večina
si želi s kolesi ali peš. Z izvedbami Pešbusov in Bicivlakov jim lahko pomagamo.
Udeleženci menijo, da je treba »kazati zgled« (ravnatelji, otroci) in da navade staršev lahko
spreminjajo tudi otroci, podobno kot se je to zgodilo pri ločenem zbiranju odpadkov.
Udeleženci tudi menijo, da je pomembno, da ne oviramo zgolj uporabnika avtomobila, temveč
mu v zameno ponujamo boljšo uporabniško izkušnjo kot pešec, kolesar ali uporabnik JPP.
Pogosto je pešec predstavljen kot žrtev. »Prečkal je cestišče izven prehoda za pešce«, čeprav
so to pogosto logične odločitve, saj pešec nima druge izbire. Pešca se tudi postavlja v
položaj, ko mora prositi za prednost (prošnja za zeleno luč), čeprav je to v nasprotju s
prometno piramido. Oboje negativno vpliva na komuniciranje hoje kot prometnega načina.
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7. Akcijski načrt zagovorništva za hojo
Zakaj zagovorništvo?
Danes se srečujemo z zgolj načelno podporo hoji na eni strani ter z razdrobljenostjo ali celo
odsotnostjo ustreznih ukrepov po različnih področjih in ravneh upravljanja na drugi strani.
Zato je potrebno spodbuditi sistematično podporo hoji kot obliki mobilnosti na kratke
razdalje ter povezati akterje, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov.
Poleg tega pri nas pešci, kot najširša skupina udeležencev v prometu, nimajo predstavniških
organizacij, ki bi zastopale njihove interese in pravice v procesih odločanja.
Zaradi obojega, potrebe po sistemski podpori hoji kot obliki mobilnosti na eni strani ter
pomanjkanja zastopanja pešcev v procesih odločanja na drugi potrebujemo stalno in aktivno
zagovorništvo za hojo.
Ta načrt postavlja prvi okvir aktivnosti zagovorništva za hojo kot prometno prakso pri nas.

Cilji akcijskega načrta
Akcijski načrt zagovorništva za hojo se vpenja v globalno gibanje za hojo, ki se najbolj
odločno udejanja skozi aktivnosti Mednarodne federacije pešcev (IFP – International
Federation of Pedestrians) in mednarodne organizacije Walk21. V njenem okviru je nastala
tudi Mednarodna listina za hojo, ki v viziji nudi tudi krovni cilj zagovorništva za hojo:
-

Ustvariti svet, v katerem lahko ljudje izberejo hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja
in sprostitve.

Podrobnejši cilji akcijskega načrta izhajajo iz ciljev projekta Pešec, ki si prizadeva za
spodbujanje hoje kot prometne prakse, in so:
1. Izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse
2. Spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš
3. Povezati organizacije in deležnike na področju hoje

Sklopi aktivnosti
Aktivnosti zagovorništva za hojo so nastale na podlagi pogovorov med zainteresiranimi
organizacijami na srečanjih v marcu in septembru 2019.
1. Razumevanje: Izboljšati razumevanje hoje kot oblike mobilnosti
2. Ozaveščanje: Komuniciranje, izobraževanje in ozaveščanje o pomenu hoje kot oblike
mobilnosti
3. Predpisi: Spremljanje ter oblikovanje pobud in predlogov predpisov, ki vplivajo na hojo kot
obliko mobilnosti
4. Načrtovanje in projektiranje: Priprava podlag za načrtovanje in projektiranje za hojo ter
zbiranje dobrih in slabih praks
5. Zavezništva in podpora: Povezovanje organizacij na področju hoje, razvoj zavezništev z
drugimi ter skrb za stabilno podporo
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AKTIVNOSTI 2019-2020

Sklop

Aktivnost

Opis

Nosilec + sodelujoči

Kdaj

Razumevanje

Nastaviti zbirko relevantnih virov
o hoji

V okviru projekta Pešec smo pregledali različne
dokumente in raziskave, povezane s hojo kot
prometno prakso in pripravili kratke povzetke.
Dokumente smo razdelili v tri skupine, in sicer (1)
strategije, (2) smernice, vodiči in, priročniki ter (3)
teoretična izhodišča in raziskave.

IPoP

jesen 2019

+ CIPRA Slovenija, UI
RS

Zbrani viri so dostopni na spletnem mestu pešec.si,
za potrebe nadgrajevanja zbirke pa bi bilo potrebno
nastaviti odprt dokument ali obrazec z možnostjo
vnosa novih virov.
Nastaviti zbirko podatkov o hoji in
virov podatkov

V okviru projekta pešec.si smo pregledali različne
dokumente in raziskave, ki obravnavajo hojo, izbrali
podatke, ki imajo pomembno komunikacijsko
vrednost, ter podatke opremili z vnosi za: kazalnik,
opis, vrednosti, področje (potovalne navade, okolje,
urejanje prostora, infrastruktura, prometna varnost,
zdravje) ter spletni vir.

IPoP

jesen 2019

+ CIPRA Slovenija, UI
RS

Za zbrane podatke bi bilo za potrebe nadgrajevanja
zbirke treba pripraviti odprt dokument ali obrazec z
možnostjo vnosa novih virov.
Ozaveščanje

Priprava komunikacijskega načrta

Priprava komunikacijskega načrta ozaveščanja o
hoji kot obliki mobilnosti.
Priprava ključnih komunikacijskih sporočil o hoji kot
obliki mobilnosti, ki bi jih lahko pri komuniciranju
uporabljale vse organizacije.

Mreža pešec.si

pomlad 2020
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Facebook, Twitter značke: #hoja, #pešec, #PešecSi
Vzpostavitev spletnega mesta za
ozaveščanje o hoji

Vzpostavitev spletnega mesta, ki služi kot osnovno
odložišče in vir informacij o hoji kot obliki
mobilnosti.

IPoP

Izvedeno
pomlad 2019

Domeni: pesec.si, pešec.si
Postopoma prenavljati, bolj vidno postaviti
organizacije.
Vzpostavitev certifikata pešcem
prijazne ustanove

Vzpostavljen je certifikat za podjetja, javne
ustanove in nevladne organizacije, ki že
zagotavljajo dobre pogoje za dostop do svoje
lokacije peš, ali pa želijo na tem področju v
prihodnje aktivno delovati. Potrebna je promocija
certifikata.

UI RS

Izvedeno

(+ MzI)

2019

Društvo Prostor

jesen 2019 -

Certifikat izdajata UI RS in MzI.
Promocija dobrih praks
ozaveščanja o hoji kot obliki
mobilnosti

Promoviranje uspešnih primerov ozaveščanja, npr:
-

Promocija Mednarodne listine za
hojo

označevalne table za peš dostop do
ključnih točk v mestu
zemljevidi Metrominuta
urbani sprehodi Jane's Walk
plakati Mesta pešcem

Mednarodna listina za hojo opredeljuje potrebe
ljudi, ki hodijo, in nudi okvir oblastem in upravam pri
preusmerjanju svojih politik, dejavnosti in odnosov
k ustvarjanju kulture, v kateri ljudje lahko izberejo
hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja in
sprostitve. V želji, da bi se mu v kratkim pridružilo
več županov, uprav, organizacij in posameznikov, ki
se zavedajo pomena hoje kot vsakodnevne

+ Lista kolesarjev in
pešcev, IPoP

IPoP

jesen 2019 -
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dejavnosti, smo listino prevedli v slovenščino in k
podpisu povabili vse slovenske občine.
Več občin je listin že podpisalo ali napovedalo
podpis, vendar bi želeli, da se delež občin podpisnic
še poveča. Obenem bi k podpisu povabili tudi druge
zlasti javne organizacije.
Promocija strategij in lokalnih
načrtov hodljivosti

Strategija in lokalni načrt sta dokumenta, s katerimi
lahko občine izboljšujejo pogoje za hojo. Strategija
vsebuje cilje urejanja prometa v smeri pešcem
prijaznih mest, lokalni načrt hodljivosti pa jasne
ukrepe, kako zagotoviti boljše pogoje za hojo.

CIPRA Slovenija

pomlad 2019 -

Doslej sta oba dokumenta sprejeli občini Kamnik in
Mestna občina Ptuj v okviru projekta CityWalk. Cilj
je k pripravi in sprejemu dokumentov pritegniti še
druge občine pri nas.
Promocija dobrih praks
univerzalne dostopnosti

Zagotavljanje univerzalne dostopnosti objektov,
storitev in informacij je treba uveljavljati dosledno v
vseh fazah urejanja prostora in graditve. Projektanti
slabo upoštevajo standarde in zakonodajo s
področja zagotavljanja dostopnosti, zato se v praksi
univerzalno načrtovanje zelo počasi uveljavlja.
Hitrejše uveljavljanje bi lahko spodbudili s
promocijo dobrih praks, ki jih tudi v naših občinah ni
več malo.

Zavod Dostop

jesen 2019 -

Ozaveščanje o sobivanju v
prometu

Koncept skupnega prometnega prostora in razmah
mikromobilnosti z vidika pešcev in univerzalne
dostopnosti prinaša mnogo izzivov ter zahteva
mnogo večjo pozornost pri razvoju konkretnih
projektantskih rešitev in ozaveščanje vseh
udeležencev o načelih in praksah za uspešno
sobivanje različnih udeležencev v prometu.

Mreža pešec.si

pomlad 2020 -
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Predpisi

Načrtovanje in
projektiranje

Pobuda za spremembo kampanj
glede varnosti pešcev v prometu

Pešci sodimo med najbolj ranljive udeležence v
prometu in število smrtnih žrtev med pešci tudi pri
nas ne upada. Kljub temu se kampanje za varnost
pešcev v prometu danes skoraj v celoti
osredotočajo le na pešce ter prepričevanje, da lahko
za svojo varnost največ naredimo sami. S tem
dejansko prelagajo odgovornost na šibkejše, kar ni
sprejemljivo. Potrebna je sprememba logike
kampanj glede varnosti pešcev v prometu.

Mreža pešec.si

pomlad 2020

Pripraviti pregled za hojo
relevantnih predpisov

V okviru Mreže za prostor in projekta Pešec je bil
pripravljen pregled predpisov od Evropske do
lokalne ravni, ki so pomembni za spodbujanje hoje.
Pregled bo potrebno redno dopolnjevati in novelirati
ter ga objaviti v pregledni obliki.

IPoP

Izvedeno

+ CIPRA Slovenija

zima 2019 -

Pripraviti nabor potrebnih
sprememb predpisov

Na podlagi pregleda predpisov je potrebno pripraviti
nabor tistih predpisov, ki so z vidika spodbujanja
hoje potrebni spremembe.

Mreža pešec.si

pomlad 2020 -

Priprava priporočil za razpise za
izvedbe kolesarskih in peš
povezav

Pri izvedbi nove infrastrukture za kolesarje in pešce
pogosto prihaja do težav, ker je razpisna
dokumentacija za izvedbo pripravljena brez
upoštevanja novih smernic in priporočil, tudi z
vidika univerzalnega oblikovanja.

Zavod Dostop

Postaviti kriterije dobrih in slabih
praks

Načrtovanje nove ali prenova obstoječe
infrastrukture pogosto ne upošteva ustrezno
pogojev za hojo, ker kriteriji, ki bi ločevali dobre od
slabih rešitev, niso jasno postavljeni.

UI RS

Nastaviti rastočo zbirko dobrih in
slabih praks načrtovalskih in
projektantskih rešitev

V veliko pomoč pri razvoju in promociji dobrih
načrtovalskih rešitev je lahko zbirka dobrih praks, ki
jo lahko dopolnjuje tudi zbirka slabih in nezaželenih
praks.

IPoP

+ City Studio, IPoP

+ UI RS
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Zavezništva in
podpora

Pripraviti zbirko projektantskih
rešitev univerzalne dostopnosti

Tudi pri načrtovanju za univerzalno dostopnost je
lahko v veliko pomoč zbirka ustreznih
projektantskih rešitev.

Zavod Dostop

Vzpostaviti zagovorniško
organizacijo za hojo

Pešci, kot najširša skupina udeležencev v prometu,
pri nas nimamo predstavniških organizacij, ki bi
zastopale naše interese in pravice v procesih
odločanja. Zato je ena od ključnih aktivnosti
vzpostavitev in zagon tovrstne zagovorniške
organizacije.

IPoP

Pripraviti predstavitev sodelujočih
organizacij

Za vzpostavitev učinkovitejšega medsebojnega
sodelovanja in promocijo mreže navzven na spletni
strani pešec.si pripravimo predstavitev sodelujočih
organizacij.

IPoP

Vzpostaviti povezave z
mednarodnimi zagovorniškimi
organizacijami

Na mednarodni ravni deluje nekaj zagovorniških
organizacij. Med njimi sta najbolj vidni International
Federation of Pedestrians, ki združuje nacionalne
zagovorniške organizacije, ter Walk21, ki deluje na
mednarodni ravni po vsem svetu. Njihove izkušnje
in programi so lahko pomembna podpora
zagovorniškim prizadevanjem pri nas.

IPoP

Pripraviti skupni koledar
aktivnosti

Priprava koledarja aktivnosti posameznih
organizacij na temo hoje.

Mreža pešec.si

zima 2020

Podpora mreženju organizacij

Redna srečanja organizacij na področju hoje

IPoP

pomlad 2019 -

Srečanja organizatorjev urbanih sprehodov Jane's
Walk

+

jesen 2019

+

pomlad 2019 -

+ vsi

oktober 2019 -

+ UI RS

8. Mednarodna listina za hojo
Pripravili smo prevod Mednarodne listine za hojo (ang. International Charter for Walking ), ki jo
lahko podpišejo mesta, organizacije, skupine in posamezniki. Listina daje skupen okvir in
ponuja osnovo za oblikovanje politik, aktivnosti in odnosov za razvoj kulture, v kateri se ljudje
odločijo za hojo.
Mednarodna listina za hojo je na voljo na spletni strani www.pesec.si.
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Mednarodna listina za hojo
Ustvarjanje zdravih, učinkovitih in trajnostnih
skupnosti, kjer se ljudje odločajo za hojo
Spodaj podpisani priznavamo prednosti hoje kot ključnega kazalnika zdravih, učinkovitih, družbeno
vključujočih in trajnostnih skupnosti ter priznavamo univerzalne pravice ljudi, da lahko varno hodijo
in uživajo kakovostne javne prostore kjer koli in kadar koli. Zavezujemo se k zmanjšanju fizičnih,
družbenih in institucionalnih ovir, ki omejujejo hojo. Sodelovali bomo z drugimi, da bi pomagali
ustvariti kulturo, v kateri se ljudje odločajo za hojo, z našo zavezanostjo tej listini in njenim strateškim
načelom:
1.

Bolj vključujoča mobilnost

2.

Dobro načrtovani in urejeni prostori in kraji za ljudi

3.

Izboljšana povezanost omrežij

4.

Raba prostora in prostorsko načrtovanje, ki spodbujata hojo

5.

Zmanjšanje nevarnosti na cestah

6.

Manj kriminala in strahu pred kriminalom

7.

Večja podpora oblasti in uprav

8.

Kultura hoje

Podpisani
Ime
Položaj
Datum

www.walk21.com
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Mednarodna listina za hojo
Hoja je prva stvar, ki jo želijo narediti dojenčki, in zadnja stvar, ki se ji starejši želijo odreči. Hoja je
vadba, za katero ne potrebujemo telovadnice. Je recept brez zdravil, nadzor telesne teže brez
diete in kozmetika, ki je ni mogoče najti v drogeriji. Je pomirjevalo brez tablet, terapija brez
psihoanalitika in praznik, ki ne stane niti centa. Poleg tega pa ne povzroča onesnaževanja, porabi
malo naravnih virov in je zelo učinkovita. Hoja je priročna, ne potrebuje posebne opreme, je samo
regulativna in sama po sebi varna. Hoja je naravna kot dihanje.
John Butcher, ustanovitelj organizacije Walk21, 1999

Uvod
Ljudje po svetu se soočamo z vrsto medsebojno povezanih in zapletenih težav. Postajamo manj
zdravi, imamo neučinkovite prometne sisteme, naše okolje pa je pod vse večjim pritiskom, da se
prilagodi našim potrebam. Kakovost in količina hoje kot vsakodnevne dejavnosti na katerem koli
področju je uveljavljen in edinstven primarni kazalnik kakovosti življenja. Oblasti in uprave, ki želijo
ustvariti bolj zdrave in učinkovitejše skupnosti in kraje, lahko pomemben napredek dosežejo povsem
preprosto – s spodbujanjem hoje.
Ta listina temelji na obsežnih razpravah s strokovnjaki po vsem svetu in kaže, kako ustvariti kulturo,
v kateri se ljudje odločajo za hojo. Listino lahko podpiše vsak posameznik, organizacija, uprava ali
soseska, ki podpira njeno vizijo in strateška načela, ne glede na formalni položaj in sposobnost
samostojnega izvajanja.
Podprite listino tako, da jo podpišete in spodbudite prijatelje, sodelavce, uprave ter nacionalne in
lokalne organizacije k sodelovanju z vami, da bi pomagali ustvariti zdrave, učinkovite in trajnostne
skupnosti, ki se odločajo za hojo, po vsem svetu.
Ozadje
Vozači hitijo, nakupovalci blodijo, pohodniki pešačijo, zaljubljenci se sprehajajo, turisti se potepajo ...
A vsi hodimo. Hoja je temeljna in univerzalna pravica ne glede na naše sposobnosti ali motivacijo in
je še vedno pomemben del našega življenja. Vendar pa v mnogih državah ljudje hodijo vedno manj.
Zakaj bi hodil, ko pa se lahko peljem? Hoja v številnih delih sveta ni več nuja, temveč je postala
razkošje. Hoja se zdi preveč preprosta, preveč običajna, preveč očitna in dejansko preveč poceni
dejavnost, da bi z njo potovali od kraja do kraja in ostali zdravi. Odločamo se, da ne bomo hodili, ker
smo pozabili, kako preprosta, prijetna in koristna je v resnici hoja. Živimo v nekaterih najbolj ugodnih
okoljih, ki jih je človek kadar koli poznal, vendar jemljemo zmožnost hoje za samoumevno.
Neposredna posledica naše nedejavnosti so rekordne stopnje debelosti, depresije, bolezni srca,
agresivnega obnašanja na cesti, tesnobe in družbene izolacije.
Hoja nam ponuja zdravje, srečo in pobeg. Ima sposobnost obnavljanja in ohranjanja mišičnega,
živčnega in čustvenega zdravja, hkrati pa daje občutek neodvisnosti in samozavesti. Več kot hodimo,
bolje se počutimo, postanemo bolj sproščeni, bolje zaznavamo in kopičimo manj duševne navlake.
Hoja je dobra za vsakogar.
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Vizija

Ustvariti svet, v katerem lahko ljudje izberejo hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja
in sprostitve – svet, v katerem so se oblasti, organizacije in posamezniki:
 zavedeli vrednosti hoje,
 zavezali k ustvarjanju zdravih, učinkovitih in trajnostnih skupnosti ter
 povezali, da bi premagali fizične, družbene in institucionalne ovire, ki ljudi pogosto
omejujejo, da bi se odločili za hojo.

Načela in ukrepi
Ta mednarodna listina opredeljuje potrebe ljudi, ki hodijo, in nudi skupen okvir za pomoč oblastem
in upravam, da preusmerijo svoje obstoječe politike, dejavnosti in odnose, da bi ustvarili kulturo, v
kateri se ljudje odločijo za hojo.
Pri vsakem strateškem načelu so našteti ukrepi združeni v praktičen seznam izboljšav, ki jih je
mogoče izvesti v večini skupnosti. Glede na lokalne potrebe je morda potrebna dopolnitev, kar tudi
spodbujamo.
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1.

Bolj vključujoča mobilnost

Ljudje v skupnostih imajo pravico do dostopnih ulic, trgov, stavb in javnega prevoza ne glede
na svojo starost, zmožnost, spol, raven dohodka, jezik in etnično, kulturno ali versko ozadje,
s čimer se krepi svoboda in avtonomija vseh ljudi ter izboljša družbeno vključevanje,
solidarnost in demokracija.
UKREPI

Omogočanje varne in udobne neodvisne mobilnosti za vse, tako da zagotovimo, da
lahko čim več ljudi peš dostopa do čim več krajev, zlasti v javnem prometu in javnih
stavbah

Vključevanje potreb oseb z oviranostmi, tako da ustvarimo in vzdržujemo
visokokakovostne storitve in objekte, ki so družbeno vključujoči

2.

Dobro načrtovani in urejeni prostori in kraji za ljudi

Skupnosti imajo pravico živeti v zdravem, udobnem in privlačnem okolju, ki je prilagojeno
njihovim potrebam, ter svobodno, udobno in varno uživati prednosti javnih prostorov brez
nadležnega hrupa in onesnaževanja.
UKREPI

Oblikovanje ulic za ljudi in ne le za avtomobile, pri čemer se je treba zavedati, da so
ulice družbeni in prometni prostor, zato potrebujejo tako družbeno načrtovanje kot
inženirske ukrepe. To lahko vključuje preureditev cestnega prostora, uvajanje
prednostnih območij za pešce in ustvarjanje okolij brez avtomobilov, v katerih lahko
uživajo vsi, s čimer se podpira družbena interakcija, igra in rekreacija za odrasle in
otroke.

Zagotavljanje čistih, dobro osvetljenih ulic in poti brez ovir, ki so dovolj široke tudi, ko
je obremenitev največja, in imajo zadostne možnosti za varno in neposredno prečkanje
ceste, ne da bi bilo treba uporabiti podhode, nadhode ali preusmeritve poti.

Zagotavljanje možnosti sedenja in toaletnih prostorov v količinah in na lokacijah, ki
ustrezajo potrebam vseh uporabnikov.

Upoštevanje podnebnih vplivov z ustrezno zasnovo in objekti, na primer senco
(drevesa) ali zavetjem

Oblikovanje ulic z jasnimi oznakami in informacijami na kraju samem, s čimer se
spodbujata natančno načrtovanje potovanja in raziskovanje peš

Vrednotenje, razvoj in vzdrževanje kakovostnih in popolnoma dostopnih mestnih
zelenih površin in vodnih poti
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3.

Izboljšana povezanost omrežij

Skupnosti imajo pravico do mreže povezanih, neposrednih in dobro označenih pešpoti, ki
so varne, udobne, privlačne in dobro vzdrževane ter povezujejo domove, trgovine, šole,
parke, vozlišča javnega prevoza, zelene površine in druge pomembne destinacije.
UKREPI

Izgradnja in vzdrževanje kakovostnih mrež povezanih, funkcionalnih in varnih pešpoti
med domovi in lokalnimi destinacijami, ki ustrezajo potrebam skupnosti

Zagotavljanje celovite, obsežne in dobro opremljene storitve javnega prevoza z vozili,
ki so v celoti dostopna vsem potencialnim uporabnikom

Oblikovanje postajališč in priključkov javnega prevoza s preprostim, varnim in
priročnim dostopom za pešce ter koristnimi informacijami

4.

Raba prostora in prostorsko načrtovanje, ki spodbujata hojo

Skupnosti imajo pravico pričakovati, da bodo politike rabe prostora in prostorskega
načrtovanja omogočile hojo do večine vsakodnevnih storitev in objektov, kar poveča
možnosti za hojo, zmanjša odvisnost od avtomobila in prispeva k skupnostnemu življenju.
UKREPI

Postavljanje peščev v ospredje pri urbanističnem načrtovanju. Dajanje prednosti
počasnejšim prometnim načinom, kot sta hoja in kolesarjenje, namesto hitrejšim
prometnim načinom, ter dajanje prednosti lokalnemu prometu pred potovanji na daljše
razdalje

Izboljšanje rabe prostora in prostorskega načrtovanja ter zagotavljanje, da so nova
stanovanja, trgovine, poslovne cone in postajališča javnega prevoza postavljeni in
oblikovani tako, da jih lahko ljudje zlahka dosežejo peš

Zmanjšanje pogojev za življenjski slog, ki je odvisen od avtomobila (na primer
zmanjšati razraščanje urbanih območij), preureditev in dodeljevanje cestnega prostora
pešcem ter sklepanje manjkajočih povezav na obstoječih pešpoteh za ustvarjanje
prednostnih omrežij
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5.

Zmanjšanje nevarnosti na cestah

Skupnosti imajo pravico, da so njihove ulice načrtovane tako, da preprečujejo nesreče, ter
da so prijetne, varne in primerne za ljudi, ki hodijo – še posebej za otroke, starejše in osebe
z oviranostmi.
UKREPI

Zmanjšanje nevarnosti, ki jo pešcem predstavljajo vozila, z upravljanjem prometa (na
primer z uvajanjem nižjih hitrosti) namesto izoliranja pešcev ali omejevanja njihovega
gibanja

Spodbujanje okolju prijazne vožnje s ciljnimi kampanjami in uveljavljanje
cestnoprometnih predpisov

Zmanjšanje hitrosti vozil v stanovanjskih območjih, na nakupovalnih ulicah in v okolici
šol

Zmanjšanje vpliva prometnih cest z namestitvijo zadostnega števila varnih točk za
prečkanje, ki zagotavljajo minimalno čakanje in dovolj časa za prečkanje
najpočasnejših pešcev

Zagotavljanje, da objekti, namenjeni kolesarjem in drugim nemotoriziranim
prometnim načinom, ne ogrožajo varnosti ali udobja pešcev

6.

Manj kriminala in strahu pred kriminalom

Skupnosti imajo pravico pričakovati, da bo urbano okolje načrtovano, vzdrževano in
nadzorovano tako, da zmanjšuje kriminal in strah pred kriminalom.
UKREPI

Zagotavljanje, da stavbe omogočajo pogled na dejavnosti na ulici, da se tako
spodbudita občutek nadzora in odvračanje od kriminalnih dejanj

Izvajanje revizij skozi oči peščev podnevi in ponoči za prepoznavanje točk, kjer je
osebna varnost lahko vprašljiva, ter izboljševanje teh območij (na primer z boljšo
osvetlitvijo in večjo preglednostjo)

Zagotavljanje usposabljanja in informacij za strokovnjake za promet, da bi povečali
ozaveščenost o skrbeh pešcev za svojo osebno varnost ter vplivu takšnih skrbi, ko
se odločajo za hojo
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7.

Večja podpora oblasti in uprav

Skupnosti imajo pravico pričakovati, da bodo oblasti in uprave zagotavljale, podpirale
in varovale njihove možnosti in izbiro hoje.
UKREPI

Zavezati se je treba jasnemu, jedrnatemu in celostnemu akcijskemu načrtu za hojo,
določanju ciljev, zagotavljanju podpore zainteresiranih deležnikov in usmerjanju naložb
ter vključevati naslednje ukrepe:

Vključevanje vseh ustreznih agencij (zlasti za promet, načrtovanje, zdravje,
izobraževanje in policijo) na vseh ravneh, da prepoznajo pomen podpore in
spodbujanja hoje ter da spodbudijo dopolnilne politike in ukrepe

Redno posvetovanje z lokalnimi organizacijami, ki predstavljajo interese pešcev, in
drugimi ustreznimi skupinami, vključno z mladimi, starejšimi in oseb z oviranostmi

Zbiranje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o hoji (vključno z nameni in cilji
potovanj, številom potovanj, fazami potovanja, časom in prevoženo razdaljo,
porabljenim časom v javnih prostorih ter stopnjo zadovoljstva)

Vključevanje hoje v usposabljanje in stalno strokovno izpopolnjevanje uradnikov za
promet in prometno varnost, zdravstvenih delavcev in urbanistov

Nenehno zagotavljanje potrebnih sredstev za izvajanje sprejetega akcijskega načrta

Izvajanje pilotnih projektov za pospeševanje dobrih praks in podpiranje raziskav tako,
da se lokalna skupnost ponudi za študijo primera, ter predstavljanje lokalnih izkušenj
širši javnosti

Merjenje uspeha programov z raziskovanjem in primerjavo podatkov, zbranih pred
izvedbo, med njo ter po njej

8.

Kultura hoje

Skupnosti imajo pravico do najnovejših, kakovostnih in preprosto dostopnih informacij o tem,
kje lahko hodijo, in o kakovosti izkušenj. Ljudem je treba dati priložnost, da lahko cenijo hojo
ter jo uporabljajo kot del vsakdanjega družbenega, kulturnega in političnega življenja.
UKREPI

Aktivno spodbujanje vseh članov skupnosti, da hodijo kadar koli in kjer koli lahko kot
del vsakdanjega življenja, z razvijanjem rednih ustvarjalnih, ciljno usmerjenih informacij
na način, ki ustreza njihovim osebnim potrebam in vključuje osebno podporo

Ustvarjanje pozitivne podobe hoje s prepoznavanjem hoje kot dela kulturne dediščine
in kot kulturni dogodek, na primer v arhitekturi, likovni umetnosti, gledališčih, literarnih
branjih, fotografiji in ulični animaciji

Zagotavljanje skladnih in doslednih informacijskih in označevalnih sistemov v podporo
raziskovanju in odkrivanju okolice s hojo, vključno s povezavami do javnega prevoza

Finančno nagrajevanje ljudi, ki več hodijo, prek lokalnih podjetij, delovnih mest in
državnih spodbud
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DODATNI UKREPI
V spodnji prostor zapišite ukrepe za svoje lokalne potrebe ali okoliščine.

Razvito v okviru mednarodne serije konferenc WALK21
oktober 2006
Organizacija Walk21 je hvaležna mnogim ljudem za pomoč pri pripravi te listine in za
vašo osebno zavezanost k ustvarjanju zdravih, učinkovitih in trajnostnih skupnosti, ki se
odločajo za hojo, po vsem svetu.
Za več informacij o hoji obiščite
www.walk21.com ali pa nam pošljite e-pošto
na info@walk21.com
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