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10 spoznanj iz časa karantene ZA 

BOLJŠO MOBILNOST V MESTIH:

Javni prostor je dragocen; upravljanje mest za ljudi in ne za

avtomobile je pomembnejše kot kadarkoli doslej.. Politike se lahko

spremenijo v relativno kratkem času.

1

Pomen smo dali kključnim delavcem, ki so bili doslej nevidni; med njimi so zelo

pomembni zaposleni v javnem prevozu. Zmogljivost javnega prevoza je bila omejena,

zato smo dali prednost osebam, ki ga najbolj potrebujejo. Hkrati moramo tudi ponovno

vzpostaviti zaupanje v javni prevoz, ki je bistven za trajnostno in varno mobilnost v

mestih.

2

Nevidno je postalo vidno: onesnaženost zraka in hrup zaradi prometa sta se znižala na stopnjo brez

primere. Evropejci so nekaj časa uživali v čistejšem zraku in manj hrupnem urbanem okolju ter izrazili

željo, naj bo še naprej tako. Kaj lahko storimo, da navedeno v določeni meri ohranimo?
3

Naš svet je bil prehiter, vendar nam ni treba hiteti; upočasnimo se

z uvedbo omejitve hitrosti na 30 km/h ali celo manj v urbanih

območjih.

4

Zdravje dihal in aktivni življenjski slog sta zdaj pomembnejša kot kadarkoli doslej;

iz začetnih raziskav je razvidno, da onesnaženje in prekomerna telesna teža občutno povečata zdravstvena

tveganja v zvezi s COVID-19. Zato moramo poiskati trajne rešitve, ki bodo ljudem pomagale varno hoditi in

kolesariti v naših mestih. Vsakdo bi si moral prizadevati za ohranjanje kondicije in se ukvarjati s športom,

zato ni presenetljivo, da so bili pripomočki za telesno vadbo v mnogih trgovinah razprodani; vendar,

najboljša vadba sta preprosta hoja in kolesarjenje.

5

Delo od doma je postalo normalno in možno za

mnoge posameznike, kar zmanjšuje zastoje in

onesnaževanje zaradi vožnje na delo. Nekateri

zaposleni pa vendarle potrebujejo dostop do

svojega delovnega mesta. Zato si morajo

delodajalci, mobilnostni strokovnjaki ter

načrtovalci skupaj prizadevati pri iskanju rešitev, ki

nam bodo pomagale pri prehodu na varno

okrevanje.

6
Otroci, ki se v šolo vozijo z avtomobili skupaj s starši,

občutno prispevajo k zastojem in poslabšanju

prometne varnosti v okolici šol. Zato starši

tudi tiste otroke, ki so v šolo hodili ali kolesarili, vozijo z

avtomobili – in začaran krog je sklenjen! Učenje na

daljavo ali e-učenje število teh voženj sicer pomaga

zmanjšati, vendar potrebujemo bolj trajnostne rešitve

za pot naših otrok v šolo.

7

Digitalna orodja so ključna za učinkovito uporabo prometnih sistemov, vendar morajo vsem koristiti.

Strokovnjaki z namenom spodbujanja multimodalnega življenjskega sloga že več let razpravljajo o mobilnosti

kot storitvi (Mobility as a Service – MaaS). Pomagajo lahko aplikacije, ki v realnem času zagotavljajo

informacije o manj zasedenih vozilih javnega prevoza, kakor tudi načrtovalci prometa, ki posredujejo

možnosti multimodalnih poti. Za najboljši izkoristek teh orodij sta potrebna tudi digitalna pismenost in

dostopnost.

8

Nakupovanje prek spleta je

bila ena od rešitev med

omejitvami gibanja, vendar, kaj

pa dostava? Ne pozabite na

potencial, ki ga imajo tovorna

kolesa za uresničitev logistike

s čim manj emisijami!

9 Nekatere osebe so bolj ranljive od drugih;

zgradimo mesta za gibanje brez ovir, kajti

mesto, ki je dostopno za osebo na

invalidskem vozičku, je mesto, dostopno za

vsakogar.

10



„Promet s čim manj emisijami za vse“, preprosto kot krof

Ekonomistka Kate Raworth iz Univerze v Oxfordu je leta 2017 postavila teorijo »ekonomije krofa«.

Nekatera mesta zdaj to teorijo uporabljajo za okrevanje po krizi COVID-19. Predstavlja ekonomijo v

obliki krofa, kjer zunanji obroč predstavlja ekološki strop, notranji obroč pa naše minimalne potrebe

za dobro življenje. Vsakdo bi moral ostati v srednjem območju udobja, ne da bi padel v luknjo.

✓ Hoja in kolesarjenje sta še vedno možna, vendar preverite
lokacijo!

✓ Ponudite vodene oglede, na katerih pojasnite nova

varnostna pravila in pokažete lokacije, na katerih je nekdanji
prostor za (parkirane) avtomobile zdaj namenjen ljudem.

✓ Organizirajte konference v več mestih, kot so bile lani
organizirane v balkanskih
mestih https://balkangreenenergynews.com/video-mayors-

of-western-balkans-capitals-as-sustainable-urban-mobility-
ambassadors/

✓ Informacijska stojnica z grafičnim prikazom ali
analizo prometnih tokov v najhujših tednih epidemije COVID-
19.

✓ Ankete za ugotovitev izzivov in želja glede uporabe javnega
prostora in načinov našega gibanja.

✓ Če boste organizirali večji dogodek, bodite kreativni, da
zagotovite fizično razdaljo med ljudmi. Za inspiracijo
navajamo, da so nizozemski kolesarski aktivisti nekoč

uporabili dolgo francosko štruco na zadnjih delih svojih
koles, s katero so voznike avtomobilov ozaveščali o razdalji,
ki jo morajo vzdrževati ob prehitevanju kolesarjev.

✓ Spletna žrebanja nagrad, ki spodbujajo hojo in kolesarjenje.
✓ Trženjska kampanja za povečanje privlačnosti in varnosti

javnega prevoza.
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✓ Kreativna tekmovanja, npr. za pridobitev letne/mesečne
brezplačne uporabe javnega prevoza.

✓ Uporabite družbene medije za spodbujanje prometa s čim

manj emisijami in socialno vključenost ter sodelujte z
lokalnimi prebivalci z uporabo
uradnega ključnika #MobilityWeek

✓ Organizirajte poziv za zmanjšanje ogljičnega odtisa; na trgu
obstaja več aplikacij, ki po vnosu informacij o potovanjih

prikažejo preračun posameznikovega ogljičnega odtisa in jim
svetujejo, kako ga

zmanjšati. https://travelbetter.panda.org/?utm_source=Better
Points%20B2B%20mailing%20list&utm_campaign=174a02d
3ac-Newsletter-Week21-

2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5cbfb9f
aa8-174a02d3ac-313004905

✓ Organizirajte tekmovanje selfijev v družbenih medijih, da
ljudje vidijo, kdo objavlja svoje fotografije prevoza na okolju
prijazen način.

✓ Vključite prebivalce in deležnike v izboljšanje dostopnosti
in socialne vključenosti v okviru javnega prevoza ter v
preskušanje prometa s čim manj emisijami.

✓ Zakaj ne bi postavili svetovnega rekorda? Obstajajo mnogi
svetovni rekordi, ki jih lahko postavite ali premagate.

Uporabite domišljijo in s svojimi lokalnimi prebivalci postavite
svetovni rekord na področju prometa s čim manj emisijami.

Katere aktivnosti predlagamo za EVROPSKI 

TEDEN MOBILNOSTI 2020

To je samo nekaj od številnih aktivnosti, ki jih lahko organizirate letos, poleg 

tradicionalnih dogodkov, ki vključujejo šole, nevladne organizacije, lokalna podjetja itd.

Glede na vaš lokalni kontekst v septembru lahko organizirate nekatere od dejavnosti , ki so predlagane v 

nadaljevanju. Ne pozabite, da morate vedno upoštevati varnostna pravila in/ali priporočila v vaši državi.
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