
  

 

                                                                

    

                            

 

Evropski teden mobilnosti 2018 

Delavnice za starejše: »Ostanimo mobilni« 
17. september 2018 
 
Zaključno poročilo 
 
 
Občina Grosuplje je letos ponovno sodelovala v vseevropskem tednu mobilnosti, ki promovira dnevno mobilnost na 
trajnostne načine, kot so uporaba JPP, kolesa, pešačenje, sopotništvo v avtomobilih in druge alternativne oblike 
mobilnosti. Sam dogodek smo združili z lokalnim festivalom Grosuplje v jeseni. Združitev dogodkov daje večji pomen 
enemu in drugemu, predvsem pa omogoča večji obisk in pestrejše dogajanje. Hkrati zapora predvsem Kolodvorske 
ceste  občanom v praksi predstavi možnosti kvalitetnega javnega prostora v središču mesta, če se bi to ulico uredilo kot 
peš cono.  
Poleg zapore centra mesta, ki je trajala tri dni, smo v sklopu ETM preko preventivnih predstavitev AVP preverjali našo 
težo oziroma silo našega telesa v primeru trka ob različnih hitrostih. Na kolesarskem poligonu smo preverjali našo 
spretnost na dveh kolesih, istočasno pa ugotavljali, kako pomemben element je varnostna čelada. V šotoru Bodi viden 
- bodi previden pa smo spoznavali, koliko prej smo opazni, če v slabih razmerah nosimo kresničke ali vsaj svetla oblačila. 
Poleg teh dejavnosti smo v okviru ETM organizirali delavnice namenjene predvsem starejši populaciji z naslovom 
»Ostanimo mobilni«. 
 
Delavnic se je udeležilo preko 40 slušateljev, niso pa vsi sodelovali pri vseh aktivnostih. 
  
 
V teoretičnem delu smo obdelali teme: 

 zdravje in mobilnost; predstavitev je vodila sodelavka 
zdravstvenega doma, Karmen Zajc Bornšek, 

 varnost in mobilnost; varnost v okviru mobilnosti je predstavil 
pomočnik komandirja PP Grosuplje, Damjan Lenček, 

 uporaba avtobusa in vlaka; zgodovino javnega prometa in 
uporabo le tega je prestavil vodja komercialne službe LPP, Jošt 
Šmajdek. 

 
 
Pri terenskem ogledu smo imeli pripravljenih več tras. Po pripravljenih 
načrtih in opornih točkah smo izvedli štiri trase: 

 uporaba busa in urbanomata v praksi ter ogled avtobusne in 
železniške postaje; praktične primere je pokazal Jošt Šmajdek, 

 trasa do zdravstvenega doma; udeležence je spremljala 
Karmen Zajc Bornšek, 

 trasa do tržnice; spremljevalka na poti je bila Metka Velepec 
Šajn, 

 trasa do knjižnice; po poti je vodila Roža Kek. 
 
 
Pri omizjih so štiri omizja obdelala štiri teme: 

 varnost v prometu; debato je vodil Damjan Lenček, 

 stroške avta; izračunaval jih je Gregor Steklačič, 

 težave starejših; pogovor je koordinirala Metka Velepec Šajn, 



  

 

                                                                

    

                            

 aplikacije namenjene mobilnosti; vzpodbudo pri prepoznavanju 
težav in iskanju rešitev je podajal Jošt Šmajdek. 

 
Dnevno največ poti opravijo občani stari med 61 in 70 let. V sklopu delavnic smo tako želeli izvedeti, kaj starejšim 
predstavlja oviro v mobilnosti in kakšnih rešitev se poslužujejo.  
 
Največ informacij smo pridobili na terenskih ogledih, delno pa tudi v sklopu tem za omizji. Slišano je združeno po sklopih: 
 
Pešci: 
Na več odsekih manjkajo pločniki oziroma so le ti prekinjeni (Stranska 
pot I, Adamičeva, Prešernova do OŠ, Sela…). Adamičeva cesta kot 
glavna prometna povezava v mestu nima zagotovljenega pločnika na 
obeh straneh, zato je potrebno prehajanje preko vozišča, kar pešce po 
nepotrebnem sili v križanja z avtomobili in posledično predstavlja nevarne 
točke. Veliko oviro in tudi nepreglednost predstavljajo parkirana vozila na 
pločnikih/ob glavnih cestah/ob prehodih za pešce.  
Klančine ponekod niso izvedene oz. niso izvedene pravilno; za invalidski 
voziček ali hojco neizvedena klančina predstavlja preveliko oviro za 
opravljanje poti peš. Nepravilno izvedene klančine z robom so nevarne 
za padec oziroma so celo neprehodne.  
Po mnenju nekaterih je premalo označenih prehodov za pešce (za 
knjižnico do ZD, pred garažo ZD…), kjer po intuiciji pešci prečkajo cesto. 
Zaželeni so dvignjeni prehodi preko vozišč, ki omogočajo lažjo pot 
gibalno oviranim, hkrati pa tudi voznike motoriziranih vozil jasno opozorijo 
na prehod za pešce. 
Poškodbe površine, udrtine ali posedki pri jaških in neurejeni robovi za 
starejše predstavljajo večji problem kot za ostale občane. 
Pri stopnicah starejši vedno potrebujejo ograjo, ki mora biti strokovno 
konstruirana, pravilno izvedena in primerno vzdrževana. Zaželena je tudi 
boljša osvetlitev stopnic. 
Ob projektiranju je potrebno predvideti lesene klopi in osenčenost z 
drevesi, kjer je to mogoče, saj starejši težje naredijo daljše poti peš (npr. 
v smeri ZD). 
Izražena je bila tudi želja po večjem številu pitnikov. 
 
 
 
Kolesarji: 
Premalo urejenih ločenih kolesarskih povezav znotraj naselij za namen 
mobilnosti in premalo kolesarskih povezav za rekreacijo. 
Stojala za kolesa v večini primerov niso primerna, morala bi biti višja, še 
boljša rešitev pa so pokrite kolesarnice, ki nudijo lažjo uporabo, večjo 
varnost in boljšo zaščito (pri ZD, pri vseh šolah, na avtobusni in železniški 
postaji…). 
 
 
 
Javni potniški promet: 
Starejši menijo, da je izobraževanje uporabnikov o novejših kartičnih 
načinih uporabe in plačevanja JPP nujna, saj imajo predvsem starejši 



  

 

                                                                

    

                            

uporabniki odpor in nezaupanje zaradi nepoznavanja delovanja sistema.  
Vsa postajališča bi morala biti opremljena z nadstrešnicami in leseno 
klopjo (lesena je toplejša za sedenje). 
Pri vseh postajališčih bi morali biti prehodi za pešce (Sela…). 
Sheme linij in vozni redi bi morali biti večji in lažje berljivi. 
Želja je, da bi bilo plačilno sredstvo za plačilo prevozov (vlak + bus) 
enotno. 
Dostop na nizkopodni avtobus je lažji, zato si želijo čim več takih 
avtobusov. Najlažji dostop za invalide pa je preko klančine, le to ima le 
nekaj avtobusov, ki pa ne vozijo na liniji 3G. 
Premalo linij je ob praznikih in vikendih. 
Nekatere občine imajo vpeljan sistem brezplačnih prevozov z občinskimi  
vozili preko voznikov prostovoljcev (https://www.sopotniki.org/, 
http://www.prostofer.si/). Nekateri starejši občani so seznanjeni s tem 
sistemom in predlagajo uvedbo le tega tudi v naši občini. 
Informacije o prevozih, voznih redih in plačilnih sredstvih občani večkrat 
iščejo tudi v knjižnici. Predlaga se vzpostavitev mobilnostnega centra oz. 
izobraževanja o mobilnostnih možnostih za zaposlene v javnih 
institucijah, ki na dnevni bazi sodelujejo s strankami.  
 
 
 
Motorni promet: 
Vzpostavitev con umirjenega prometa (10km/h) ali vsaj con 30 km/h 
znotraj naselij. 
Prehitri vozniki na nekaterih delih, izpostavljena je bila predvsem Cesta 
ob Grosupeljščici. 
Preglednost na mostu pri tržnici je zaradi neprimerne povezave za pešce 
zelo slaba. 
Ne delavnici, koliko me stane avto, se je na podlagi vhodnih podatkov za 
15 oseb (upokojenci) izračunalo, da nas avto, ki samo stoji v garaži (brez 
upoštevanja nakupa in stroška goriva), na mesec stane v povprečju 96 
EUR, z upoštevanjem goriva pa 177 EUR. Če upoštevamo še povprečno 
vrednost vozil (cca. 4.400 EUR) in zaradi starostih vozil 5 letno 
amortizacijo pa je povprečen strošek starejšega, ki za mobilnost 
uporablja lasten avto, 250 EUR na mesec oz. 39% povprečne pokojnine 
v Sloveniji.  
Alternativne ponudbe, da starejši ne bi imeli vsaj enega avta na 
gospodinjstvo, jim niso poznane, zato kljub visokim stroškom ne vidijo 
možnosti, da ne bi imeli lastnega avtomobila.  
 
  

https://www.sopotniki.org/
http://www.prostofer.si/


  

 

                                                                

    

                            

 
Splošni vtis o delavnicah za starejše 
 
Starejši občani so bili zelo zadovoljni, da se je posebno pozornost namenilo njim kot posebni ciljni skupini v občini na 
področju zagotavljanja različnih mobilnostnih možnostih. Izrazili so željo, da bi se tovrstna srečanja organizirala na 
letnem nivoju, na katerih bi se spremljal napredek in iskale nove rešitve. Udeleženci se sicer zavedajo, da se v prometno 
infrastrukturo veliko vlaga, so pa zelo pozorni na podrobnosti tako pri izvedbi kot pri vzdrževanju.  
Želijo si upoštevanja njihovih pripomb in iskanju strokovnih rešitev pri projektiranju in pri izvedbi. V projektih pa je 
potrebno upoštevati dejstvo, da v naši občini živi preko 22% starejših od 60 let, ta odstotek pa se vsako leto veča. 
Za svoje potrebe velikokrat iščejo cenovno ugodnejše rešitve. Na področju varnosti so precej pasivni, saj pazljivost 
pričakujejo predvsem od ostalih udeležencev, kljub temu pa se zavedajo pomembnosti varnosti vseh udeležencev v 
prometu. 
 

   
 
Sodelovali: 

 Anica Kozinc 

 Damjan Lenček 

 Gregor Steklačič 

 Jošt Šmajdek 

 Karmen Zajc Bornšek 

 Metka Velepec Šajn 

 Roža Kek 

 

Pripravil: 

 Henrik Premru 

 

 


