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Projekt LIFE Care4Climate (LIFE17 IPC/SI/000007) je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

 

Vabilo za občine in osnovne šole 

 
IPoP bo izbrani občini pomagal pri izvedbi ukrepa šolska ulica 

 
Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine in osnovne šole, 
ki želijo preizkusiti uvedbo šolske ulice  - območja varnih prihodov. Preizkus 
drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim 
občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo 
in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Preizkus šolske ulice - 
območja varnih prihodov v šolo, je lahko podlaga za prostorsko in prometno prenovo 
šolskega okoliša. 
  
Šolska ulica je primerna predvsem za tiste občine in njihove osnovne šole, ki si želijo 
zagotoviti otrokom bolj varno in zdravo okolje za razvoj. 
  
Učinki šolske ulice: 
- Večja varnost otrok, 
- manjša onesnaženost zraka v okolici šole, 
- manj hrupa, 
- razvoj samostojnosti pri otrocih, 
- manj zastojev v konici, saj gre več otrok v šolo peš, 
- večja ozaveščenost staršev, otrok. 
Z izbrano občino bomo s sodelovanjem oblikovali in izvedli šolsko ulico – območje varnih 
prihodov v šolo , ki vključuje kombinacijo začasnih ukrepov za izboljšanje pogojev za 
kolesarjenje in hojo, s poudarkom na ustrezni in izdatni komunikaciji.   
Predviden začetek uvedbe šolske ulice – območja varnih prihodov v šolo je v prvem tednu 
septembra 2023 trajalo pa bo vsaj pet (5) delovnih dni zaporedoma ali pet (5) zaporednih 
tednov na izbran dan v tednu. 
Ukrepi, vključeni v šolsko ulico: 

-        Omejitev avtomobilskega prometa pred šolo v enem izmed naslednjih terminov: 

o   Jutranja konica, npr. eno uro pred začetkom pouka. 
o   Jutranja in popoldanska konica, npr. eno uro po pričetku pouka in vsaj eno uro 

v času, ko večina učencev konča pouk. 
o   Dopoldne. Zapora se začne eno uro pred pričetkom pouka in konča okrog 12h. 

Pripravi se otvoritveni dogodek, ki vključuje program in del pouka šole se tako 
izvede na ulici. 

 -         Omejitev avtomobilskega prometa v obliki popolne ali delne zapore v času pouka, ki 
traja minimalno pet (5) delovnih dni zaporedno, ali pa pet (5) zaporednih tednov na izbran 
dan, lahko pa tudi dlje – več tednov. 

-        Organizacija Pešbusa in Bicivlaka (spremljana pot v šolo peš in s kolesom). 
-        Organizacija točke Poljubi in odpelji (otrok v spremstvu nadaljuje pot v šolo). 
-        Izvajanje programa ob otvoritvenem dogodku pred šolo, npr. športnega krožka, plesne 

delavnice, spretnostne vožnje s kolesom in podobno. 
-       Promocijska kampanja - usmerjeno(na podlagi podatkov analize stanja) zunanje 

komuniciranje z namenom ozaveščanja in informiranja o zapori. 
  
… in drugi v skladu z lokalnimi značilnostmi občine in v sodelovanju s prometnim 
inženirjem in presojevalcem prometne varnosti. 
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Višina stroškov, ki jih IPoP lahko sofinancira v okviru tega povabila je omejena na 
sredstva med 5.000 in 12.000 EUR z vključenim DDV. Višina sredstev se določi na 
podlagi zahtevnosti prijave (npr. število terminov in trajanje zapore, število 
sodelujočih šol v občini …). Med upravičene stroške štejemo vse materiale in storitve, 
ki nastanejo z namenom uvedbe šolske ulice (opisane v prejšnji točki). 

 
Od izbrane občine in sodelujoče osnovne šole pričakujemo zavzetost, aktivno sodelovanje in 
sodoben pristop k načrtovanju prostora in prometa, komuniciranja in razvoja občine. 
Prednost bodo imele občine in šole, ki nameravajo pristopiti k prenovi ulice v bližnji 
prihodnosti in bo ukrep šolska ulica – območje varnih prihodov lahko podlaga za pripravo 
predloga celovite prostorske prenove. 
Sodelovanje šole oziroma zaposlenih lahko vključuje spremljanje Pešbusa in/ali Bicivlaka, 
sprejemanje otrok na točki Poljubi in odpelji ter sodelovanje pri izvajanju programa na ulici – 
npr. izvajanje likovne vzgoje na ulici in poslikava ulice. Od šole pričakujemo tudi sodelovanje 
pri pripravi in distribuciji informacij za ozaveščanje in informiranje o zapori (npr. preko E-
asistenta). 
Na strani občine so zaželeni sogovorniki, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora, prometa, 
komuniciranja in politični predstavnik (odločevalec). Na strani šole so zaželeni sogovorniki, 
ki bodo koordinirali aktivnosti šolske ulice in ravnatelj. 

 
Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 
9.3. 2023 do 13. ure na naslov life@ipop.si. 

 
Pred izpolnitvijo prijavnice še enkrat preverite pogoje, ki jih morate izpolniti: 

-        Oblikovano partnerstvo med občino in šolo (ali več šolami v občini). 
-        Pripravljenost izvajanja šolske ulice vsaj pet (5) delovnih dni zaporedoma ali pet (5) 

zaporednih tednov na izbran dan v tednu. 
-        Organizacija zapore ceste pred šolo ali v njeni neposredni bližini v dopoldanski, ALI 

dopoldanski in popoldanski konici (ob prihodu in odhodu otrok)  
-     Opcijsko - organizacija zapore pred šolo ali v njeni neposredni bližini celo dopoldne, 

vključujoč obe konici, v okviru katere se izvede promocijski dogodek. 
-        Pričetek izvedbe šolske ulice predvidoma v prvem tednu septembra 2023. 
-        Zavzetost občine in osnovne šole – naklonjenost ukrepom trajnostne mobilnosti in 

sodoben pristop k načrtovanju tovrstnih ukrepov. 
-        Ob porabi razpoložljivih sredstev s strani IPoP, ki so del tega vabila (med 5.000 in 

12.000 EUR z DDV), pripravljenost za kritje dodatno nastalih stroškov. 

  
Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni 
projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne 
spremembe in sredstvi partnerjev projekta.  
IPoP - Inštitut za politike prostora si v primeru sprememb glede sofinanciranja iz sredstev projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE pridržuje pravico, da aktivnosti, predvidene v vabilu, deloma ali v celoti ne 
izvede. 
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