
ÎÎ KontekstÎinÎciljiÎterÎciljneÎskupine

Kolesarjenje v šolo je trajnosten in zdrav način, ki 
spodbuja samostojno mobilnostno obnašanje. 
Spletni vodič šolskih kolesarskih poti, ki ozna-
čuje tudi obstoječa varnostna tveganja in nevar-
nosti, pomaga učencem in njihovim staršem, da 
najdejo najboljše poti od doma do šole.

ÎÎ OpisÎaktivnosti

Vodič šolskih kolesarskih poti so bili razviti za 
vse srednje šole v regiji Frankfurt Rhine-Main 
(7 okrožij, 8 glavnih mestih). Kot prvi korak so 
strokovni načrtovalci pregledali javno cestno 
omrežje za pripravo uporabnih poti med šolami 
in stanovanjskimi območji.
Drugič, učenci so dobili priložnost, da sodelujejo 
v procesu načrtovanja v času šolskih projektov, s 
čimer so zagotovili njihovo lokalno znanje in ide-
je. Ti projekti so bili individualno oblikovani glede 
na potrebe šol in pogojev, in starost in stopnjo 
znanja udeležencev. Naučili so se uporabljati ze-
mljevide, kot tudi spletni šolski vodnik za obli-
kovanje svoje poti. Učenci so peš ali s kolesom 
analizirali kolesarsko infrastrukturo okoli šole in 
v občini, nato so sledile še intenzivne razprave 
o najboljših, najbolj varnih in najhitrejših kolesar-
skih poti v šolo. Kritične točke so bile označene 
in dopolnjene z nasveti o tem, kako ravnati v teh 
situacijah, ki se pojavljajo tudi v šolskem kole-
sarskem vodiču. 

ÎÎ Komunikacija

15 pisem lokalnim politikom
23.000 razdeljenih projektnih letakov
33 sestankov svetovalnega odbora
12 člankov in predstavitev strokovnjakom
50 javnih info dogodkov 
25 sporočil za javnost
24.000 letakov razdeljenih za tekmovanje

ÎÎ StroškiÎinÎkdoÎkrijeÎstroške

Projekt „Schülerradroutennetz Region Frankfurt 
Rhein-Main“ je bil financiran s strani nemškega 
Ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo 
(BMVI) v okviru državnega kolesarke transportne 
sheme med letoma 2013 in 2015 (skupni stro-
ški projekta: cca € 300.000 – BMVI delež: 80 %, 
IVM delež: 20 %).
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Učinkoviti ukrepi za izvajanje CPS Nemčija – Frankfurt Rhine-Main



Za VSeBINo Te PUBlIKaCIje So oDgoVoRNI SaMo aVToRjI.  Ta Ne oDRaža NUjNo MNeNja eVRoPSKe UNIje. IZVajalSKa ageNCIja Za Mala 
IN SReDNja PoDjeTja TeR eVRoPSKa KoMISIja Ne PReVZeMaTa oDgoVoRNoSTI Za MoReBITNo UPoRaBo INFoRMaCIj,  KI  j Ih Ta VSeBUje. 

www.epomm.eu/endurance

ÎÎ KontaktneÎinformacije

heike Mühlhans, jens Vogel
Integrated Traffic and Mobility Management 
Frankfurt RhineMain Region (ivm) gmbh, 
lyoner Str. 22, 60528 Frankfurt am Main, germany
smm@ivm-rheinmain.de
www.ivm-rheinmain.de
+49 69 66 07 59 0

ÎÎ Podrobnosti

Šolski kolesarki vodič je del programa „Better to 
School“ – upravljanje mobilnosti za šole v regiji 
Frankfurt Rhine-Main, ki ga zagotavlja IVM.
www.radroutenplaner.hessen.de/schule

 — Izkušnje povzete v smernicah
 — Tekmovanje se bo nadaljevalo letno in razširilo na druge regije
 — Redno obveščanje za šole se nadaljuje
 — aktivnosti za prenos koncepta na druge regije znotraj Nemčije
 — Vodič je postal ukrep za lokalne mobilnostne načrte 
 — Na voljo je Mobilna aplikacija 

ÎÎ Ovire

 — Pridobivanje šol (in učiteljev), ki delujejo v šol-
skih projektih je težko zaradi različne „kultu-
re mobilnosti“, težkih pogojev, pomanjkanja 
sredstev in interesa ter konkurence z drugimi 
temami;

 — Stalna in povečana komunikacija ter pristop, 
ki uporablja politike kot vodilne osebnosti, 
pomaga dosegati izdelane projekte, ampak 
ne more voditi do 100 % aktivacije.

ÎÎ GoniloÎ/Îspodbujevalec

 — Uporabiti politike kot vodilne osebnosti
 — Promocijske aktivnosti v okviru obstoječih 

mrež
 — Vključiti širok spekter možnih lokalnih in re-

gionalnih deležnikov, zlasti učencev v dejav-
nosti načrtovanja

 — Podpora lokalne uprave

ÎÎ ProjektniÎcilji,Îindikatorji,ÎpodatkiÎinÎvplivÎ/Îrezultati
Î

CIlj INDIKaToR UPoRaBljeNI PoDaTKI VPlIV / ReZUlTaTI

Število šol, ki so 
priključene na omrežje 

kolesarskih poti 
(2013 – 2015)

Število šolskih projektov, 
ki vključujejo učence 

v načrtovanje 
(2013 – 2015)

Število učencev, staršev, 
učiteljev, politikov in drugih 
deležnikov, ki sodelujejo pri 
načrtovanju (2013 – 2015)

Število prekolesarjenih 
kilometrov med tekmova-

njem „Schulradeln“ 
(2015)

250 110 2.500 152.000
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