Postojna, 17. maj 2021

Tržaška bo ulica nasmejanih otrok!
Za Tržaško cesto prihajajo boljši časi, saj jo po prenovi čaka nov, drugačen utrip. Z Odprto
ulico bomo pred prenovo preizkusno večkrat odprli ulico za ljudi in s tem namenom omejili
vožnjo avtomobilov. Odprli bomo javni prostor za ljudi, pešci in kolesarji bodo imeli prednost,
tranzitni promet pa bo začasno omejen.
Odprta ulica na Tržaški bo potekala:
Štiri petke (od 7.20 do 14.00h) in sobote (od 9.00 do 17.00h) od 21. maja do 12. junija.

Zapora bo potekala od križišča pri hotelu Kras do križišča Tržaške ceste in Poti k Pivki, in sicer
ob petkih med 7.20-14h ter ob sobotah med 9-17h.
Poljubi in odpelji
Za tiste, ki živite dlje in po navadi pripeljete otroke do šole, bo
organizirana točka Poljubi in odpelji na parkirišču pri Primorki. To
so posebej označena varna mesta na katerih starši lahko odložijo
otroke, jih poljubijo in se odpeljejo, otroci pa pot do šole nadaljujejo
sami oz. v družbi prijateljev. Za varnost otrok, ki jih boste odložili pri
Primorki bo poskrbljeno. Na tak način bomo zagotovili varno pot tudi
za najmlajše prometne udeležence, ki se bodo lahko sprehodili del
poti do šole. Spremljanje otrok bo delovalo tudi v obratni smeri ob
koncu pouka, po priloženem urniku.
Vozila bosta tudi Pešbus in Bicivlak
V času Odprte ulice bosta vozila tudi Pešbus in Bicivlak.
Pešbus bo vozil na liniji ZELENI BISER s postajami na Tržaški po
priloženem urniku. Pešbusa se lahko udeležijo učenci in učenke vseh
starosti, ki stanujejo ob progi.
Bicivlak bo vozil na liniji TRŽAŠKA s startom pred TIC-em pri Merkatorju,
mimo pokopališča na Titovo in v šolo, po priloženem urniku. Na Bicivlak
so vabljeni vsi učenci in učenke, ki imajo opravljen izpit za kolo, Bicivlaku se lahko pridružijo
na prvi postaji, tudi, če so iz drugih koncev Postojne.
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Več informacij o Odprti ulici je dostopnih na spletu www.postojna.si ali na telefonski številki
05 72 80 739 (Tina Krvina - koordinatorka Odprte ulice) oz. na naslovu
novinarsko.sredisce@postojna.si in na telefonski številki 068 131 503 (Karmen Tomažič –
koordinatorica Pešbusa in Bicivlaka) oz. v sredo, 19. 5. 2021 na Info stojnici med 14. in
19. uro na Trgu padlih borcev.

Zakaj to počnemo?
Starši, spomnite se svoji poti v šolo. Najverjetneje ste hodili v šolo peš z vrstniki.
Raziskave kažejo, da je 30 let nazaj preko 90 % otrok prišlo v šolo na tak način. Danes so
avtomobilski zastoji v okolici šol nekaj običajnega. V šolo peš hodi bistveno manjši delež
otrok, vendar ne za to, ker si ne bi želeli, ampak ker se staršem pogosto njihova pot do šole
zdi prenevarna.
Vožnja otrok z avtomobilom v šolo ni dobra. Zakaj? Preveč avtomobilov pred šolo slabša
prometno varnost za otroke, ki pridejo peš. Če starši otroke vozijo v šolo, to slabo vpliva na
zdravje otrok, saj se že tako premalo gibljejo. Onesnaženje zraka zaradi prometa vpliva na
razvoj bolezni dihal, kar je posebno problematično prav pri otrocih. Poleg tega ankete,
izvedene med učenci, kažejo, da je redkim otrokom všeč, da jih starši v šolo peljejo z avtom.
Raje gredo v družbi prijateljev s kolesom, peš, s skirojem ... Tudi učitelji si želijo, da bi več
otrok hodilo v šolo aktivno. Otroci, ki jih starši pripeljejo v šolo so pri pouku manj zbrani in
nimajo možnosti jutranjega klepeta s sovrstniki in gibanja ter prebujanja na svežem zraku.
Spoštovani starši, vabimo vas, da tudi vi aktivno sodelujete pri izvedbi Odprte ulice.
Sodelujete lahko kot spremljevalci Pešbusa ali pa se udeležite sobotne Odprte ulice, ko se
bo izvajal zanimiv program.
Po koncu Odprte ulice vas bomo zaprosili za izpolnitev krajše ankete, v kateri nam
boste lahko zaupali svoje izkušnje z Odprto ulico.
Organizatorji Odprte ulice smo Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna, Prostor! –
Društvo za arhitekturo in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora, v sodelovanju z
Osnovno šolo Miroslava Vilharja Postojna.
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