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Priloga 3 
 
Seznam aktivnosti vrtcev in osnovnih šol  
 
 
Šolarji bodo plesali, kolesarili, hodili in vsaj za en teden pozabili na avtomobile. 

OŠ SAVSKO NASELJE 
 
Učenci se bodo udeležili plesnih dogodkov Diham ples in Živim ples. 16. septembra bodo izvedli 
akcijo EKO BUS – učitelji bodo učence peš pospremili od doma do šole in jih opozarjali na varno pot. 
20. septembra se bodo udeležili Kolesarskega kroga. 22. septembra 2016 se bodo sprehodili po zeleni 
prestolnici in se pridružili četrtni skupnosti Bežigrad na zaprti ulici, kjer bodo namenili del javne 
površine raznim dejavnostim. Ljudi bodo z risanjem, kolesarskim poligonom in spretnostnimi igrami 
opozarjali na trajnostno mobilnost. Učno uro bodo namenili skupinskemu delu s pomočjo vsebin na 
temo mobilnosti. 
 
OŠ POLJANE 
 
Sodelovali bodo pri projektih Diham ples in Živim ples, udeležili se bodo Kolesarskega kroga, 
posamezni oddelki pa OVIRANtlona. Med 16. in 22. septembrom se bodo po posameznih razredih 
odvijale delavnice na temo prometa in prihoda v šolo.   
 
OŠ NOVE JARŠE 
 
21. septembra se bodo s polurnim programom na temo mobilnosti predstavili pred Mestno hišo, 22. 
septembra pa skupaj s četrtno skupnostjo organizirali celodnevni dogodek na temo mobilnosti. 
 
OŠ FRANCETA BEVKA 
 
V času Evropskega tedna mobilnosti bo 1. razrede obiskala policistka, s katero bodo šli na sprehod po 
bližnji okolici in se spoznavali z varnostjo v prometu, 2. razredi se bodo odpravili na pohod na Sv. 
Jakob, 3. razredi na Šmarno goro, 6. in 8. na Krim in Kofce, 5., 7. in 9. na Malo planino in Blegoš. V 
tem času se bodo učiteljice z učenci pri pouku pogovarjale o tem, kaj vse bi lahko naredili, da bi bilo 
na naših cestah manj avtomobilov. Razmišljali bodo, kako bi meščane spodbudili, da bi v službo, šolo, 
trgovino in povsod odšli peš, s kolesom ali mestnim prevozom. Vse to bodo tudi likovno poustvarili in 
naredili razstavo na panojih v mali avli. Nadarjeni učenci in učenci izbirnega predmeta POK 
pripravljajo zgibanke in plakate na temo letošnjega ETM-ja. 
 
OŠ RIHARDA JAKOPIČA 
 
Učni programi bodo v Evropskem tednu mobilnosti obogateni z vsebinami o prometu. Vsi učenci se 
bodo udeležili plesnih prireditev  Živim ples in Diham ples, izvedli bodo kolesarjenje za učence 6., 7., 
in 8. razredov, kjer bodo utrdili svoje znanje vožnje kolesa na spretnostnem in cestnem poligonu. 
Šestošolci se bodo udeležili Kolesarskega kroga, kjer bodo podrobneje spoznavali, kaj pomeni biti 
varen in odgovoren kolesar. Izkušnje bodo na razrednih urah delili s svojimi sošolci. V Evropskem 
tednu mobilnosti bodo že sedmo leto zapored pričeli s projektom Jakopičev planinec, ki spodbuja 
otroke, da skupaj s svojimi starši obiščejo hribe v okolici Ljubljane in tako kakovostno preživljajo 
skupni prosti čas.  
 
OŠ MAKSA PEČARJA 
 
Učitelji so se v vseh razredih pri prvi razredni uri pogovarjali o varni poti v šolo. Pred šolo so 
prostovoljci, ki pomagajo pri varovanju otrok ob prihodu v šolo. 1. razredi so imeli 5. septembra 
tehniški dan, ko jih je obiskal policist in jih seznanjal o varnem gibanju pešcev ter se z njimi sprehodil 
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po okolici šole. 2. razredi v okviru pouka obravnavajo varno pot v šolo in skupaj s 5. razredi 
sodelujejo pri likovnem natečaju »Zrak in mobilnost«. 3. razredi so imeli predavanje in praktične 
naloge spoznavanja znakov o varnosti v prometu ter vožnje s kolesi. 6. razredi se bodo udeležili 
prireditve Živim ples ter akcije Kolesarski krog ter v računalniški učilnici razvijali aplikacijo za učenje 
kolesarskega izpita.  
 
OŠ POLJANE 
 
1. triada se bo udeležila plesnih delavnic v prostorih Kazine in plesne prireditve Živim ples in Diham 
ples na Kongresnem trgu. Z učenci šestih razredov se bodo popeljali po Ljubljani v sklopu projekta 
Kolesarski krog. Pričakujejo obisk evropskih poslancev, ki se bodo k njim pripeljali s kolesi in zanje 
pripravljajo kratek program. Aktivnosti se bodo na šoli dogajale ves mesec, velik poudarek bo na 
varnih poteh v šolo ter obvezni čeladi pri kolesarjenju. 
 
OŠ LEDINA 
 
Pridružili se bodo projektu Kolesarski krog ter prireditvi Diham ples. Sami bodo v povezavi z Eko in 
Unesco šolo skozi celo šolsko leto izvajali projekt Merjenje prihoda in odhoda v šolo. V ospredju 
bodo tisti učenci, ki se vozijo s kolesi in s skiroji. Projekt je v povezavi tudi z zeleno prestolnico. 
Osnovna šola Ledina sledi novim, zdravim trendom prihajanja v šolo. Vse več učencev se pripelje s 
skiroji. V ta namen so v izdelavi shrambe za skiroje. Pri tem sodelujejo učenci in starši OŠ Ledina. Vsi 
razredniki bodo na urah oddelčne skupnosti v sredo, 21. septembra 2016, spregovorili o pametni in 
trajnostni mobilnosti. 
 
OŠ MARTINA KRPANA 
 
29. septembra 2016 bodo imeli 4. razredi športni dan v sodelovanju z organizacijo Rog, in sicer z 
naslovom Gremo na kolo. V prejšnjem tednu je prvošolčke obiskal policist, s katerim so odšli na 
sprehod po varnih poteh po okolici šole in se pogovarjali o pravilnem obnašanju v prometu. Prvošolčki 
so pokazali pravilno prečkanje ceste in našteli, katere prometne znake že poznajo. 22. in 23. septembra 
bodo učenci prišli v šolo s kolesi, peš ali z rolerji. Na šolskih igriščih se bodo urili v kolesarskih in 
gibalnih spretnostih. Učenci od 1. do 5. razreda se bodo pri razrednih urah pogovarjali o varnih poteh 
v okolici šole. 20. septembra 2016 bodo učenci odkolesarili na Kolesarski krog. Na šolskem igrišču 
bodo izrisali cestišče, prometne znake za potrebe opravljanja kolesarskega izpita. 
 
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA 
 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti se bodo udeležili Kolesarskega kroga, 4. in 5. razredi pa se 
bodo udeležili tudi zaključne plesne prireditve Diham ples. 
 
OŠ VALENTINA VODNIKA 
 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti se bodo udeležili Kolesarskega kroga, foto orientacije ter 
plesnih projektov Živim in Diham ples. Plesne delavnice na šoli so bile že izvedene; učenci 2. 
razredov se bodo udeležili prireditve na Kongresnem trgu. V svojih prostorih bodo organizirali 
prometni poligon za prvošolčke in obisk policije ter izvedli projekt Prometna kača. 
 
OŠ VODMAT 
 
Učenci 1. triade se bodo udeležili dogodka Diham ples. V okviru tedna mobilnosti bo prvošolce 
obiskal rajonski policist in skupaj bodo prehodili varne šolske poti, Dan brez avtomobila pa bodo 
učenci obeleževali z učnimi sprehodi v okviru pouka in športne vzgoje. 
 
OŠ BIČEVJE 
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V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo organizirali različne delavnice na temo mobilnosti in 
učenci bodo sodelovali na prireditvi Živim in Diham ples. Sodelovali bodo v izobraževalni akciji 
Kolesarski krog, kjer se bodo šestošolci seznanjali s prometno ureditvijo v mestu, prvošolci pa so že 
sodelovali pri projektu Prometna pobarvanka. Prvošolce bo obiskal policist, ki jih bo vodil po okolici 
šole in seznanjal s točkami, kjer morajo biti posebno pazljivi. S četrtno skupnostjo bodo na zaprti ulici 
na Dan brez avtomobila izpeljali projekt »Ulico otrokom«: na ulici, ki bo ta dan zaprta za promet, 
bodo risali in ustvarjali.   
 
OŠ VIČ 
 
Udeležili se bodo prireditve Diham ples in Živim ples. Učenci 6. razreda se bodo udeležili 
Kolesarskega kroga, v četrtek, 22. Septembra, bodo učenci 5. razreda sodelovali z igro »Med dvema 
ognjema« s četrtno skupnostjo Rožna dolina, v četrtek, 22. septembra bodo učenci 9 razreda igrali 
nogometno tekmo z učenci iz OŠ Bičevje na igrišču BŠK Svoboda v okviru organizacije Četrtne 
skupnosti Vič, učitelji pa se bodo s člani posameznih društev pomerili v balinanju. V petek, 23. 
Septembra, bodo učenci 1. in 5. razreda sodelovali na Olimpijskem festivalu, ki se bo odvijal na 
Kongresnem trgu, skupina učencev na razredni stopnji pa bo izvedla anketo o načinu prihoda in 
odhoda učencev iz šole: Kako pridem v šolo? (peš, kolo, skiro, starši z avtomobilom, šolski avtobus, 
javni prevoz …). 
 
OŠ POLJE 
 
Udeležili se bodo prireditve Diham ples. V torek, 20. septembra 2016, se bodo šestošolci udeležili 
prireditve »Kolesarski krog«. Izpred šole se bodo pod vodstvom mentorja prometne vzgoje s kolesi 
odpeljali do mestnega središča, se ustavili na Info točkah, si ogledali dogajanje na ulicah in se 
odpeljali nazaj v šolo. Učenci četrtih razredov se bodo z mestnim avtobusom odpeljali do mesta in se 
povzpeli na Rožnik, učenci prvih razredov pa na Mengeško kočo. 
Policist bo v času pouka obiskal prvošolce. Po pogovoru o varni hoji pešcev po cestah, pogovoru o 
pomenu prehoda za pešce, semaforja in rumene rutke za varnost na cesti, se bodo učenci v spremstvu 
učiteljic in policista odpravili na učni sprehod po kraju. Za učence vseh oddelkov bomo na šoli 
organizirali planinski športni dan. 
 
OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 
 
Sodelovali bodo na dogodku Diham ples in Živim ples ter foto orientaciji, na šoli pa bodo imeli 
kolesarski poligon ter en dan za promet zaprto ulico, kjer bodo učenci s kredami risali po asfaltu 
risbice na temo prometa. 
 
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA 
 
Pri razrednih urah se bodo učenci seznanili s prednostmi uporabe javnega potniškega prometa, pri urah 
športa bodo namenili pozornost pomenu prihajanja v šolo s kolesom ali peš. Nekateri učenci se bodo 
udeležili kolesarskega kroga, nekateri pa dogodka Živim ples. Zaradi aktivnosti, povezanih z 
zaključnimi deli pri adaptaciji šole, so že izvedli pohod vseh učencev šole.  
 
OŠ MAJDE VRHOVNIK 
 
Sodelovali bodo pri plesnih projektih Živim ples in Diham ples, učenci od 1. do 4. razreda se bodo 
udeležili plesne delavnice pod vodstvom plesne šole Kazina. Svet za preventivo v cestnem prometu je 
skupaj s Policijsko upravo Ljubljana pripravil preventivno promocijski dogodek, prvošolci so od 
policistov dobili pobarvanke in nagradne kupončke. Udeležili se bodo Kolesarskega kroga,  s policisti 
bodo preverili varne poti v šolo, 22. septembra bodo na zaprti ulici organizirali prireditev na temo 
mobilnosti, kjer se bodo učenci treh OŠ (OŠ Vrhovci, Vič in Majde Vrhovnik) bodo pomerili v igri 
Med dvema ognjema. Nekateri gredo na pohod na Rožnik, sodelovali so na likovnem natečaju na temo 
»ZRAK IN MOBILNOST«, nekateri se bodo odpravili na vožnjo z LPP na ogled znamenitosti 
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Ljubljane, drugi pa si bodo ogledali lutkovno predstavo LPP »Detektiv in zmaj«. Sodelujejo pri 
projektu Zdrav šolar. 
 
OŠ MIŠKA KRANJCA 
 
Sodelovali bodo pri plesnih projektih Diham ples, udeležili se bodo Kolesarskega kroga, ob zapori 
ceste v četrtni skupnosti bodo 22. septembra 2016 organizirali lastne aktivnosti na temo mobilnosti. 
Sodelovali so na likovnem natečaju na temo »ZRAK IN MOBILNOST«.  
 
CENTER JANEZA LEVCA 
 
Udeležili se bodo kolesarskega kroga.  
 
OŠ LIVADA 
 
Sodelovali bodo pri plesnih projektih Diham ples in Živim ples ter se udeležili Kolesarskega kroga. 
 
OŠ KAŠELJ 
 
Pridružili se bodo Kolesarskemu krogu, sami pa bodo organizirali štiri tehniške dneve na temo 
Prometna varnost. 
 
OŠ TONETA ČUFARJA 
 
Nekateri učenci se bodo udeležili plesnih projektov Diham ples in Živim ples, nekaj učencev pa se bo 
udeležilo kolesarskega kroga. Njihova šola je okrašena z nenavadnimi prometnimi znaki in z 
recikliranimi kolesi. 
 
OŠ DRAVLJE 
 
Učenci 5. razredov se bodo učili spretnostne vožnje na kolesu, učenci prve triade si bodo ogledovali 
varne poti in spoznavali prometna pravila ter se sprehodili s policistom po okolici šole. Pri likovnem 
pouku in v podaljšanem bivanju bodo ustvarjali na temo prometa. Na Sončkovem dnevu, ki bo 24. 
septembra na šoli, bodo policisti, redarji ter vozniki avtobusa LPP predstavili svoje aktivnosti. 
 
OŠ DANILE KUMAR 
 
Na OŠ Danile Kumar bodo v času tedna mobilnosti izvajali naslednje aktivnosti: 

 izdelali bodo razstavo z naslovom "Sprememba se zgodi najprej v glavi"; 
 sodelovali bodo na zaprti Mucherjevi ulici z uličnim dogodkom Line dances; 
 učenci se bodo udeležili orientacijskega pohoda po Ljubljani, ki ga v sodelovanju z ZTS 

organizira Evropska komisija; 
 učenci se bodo udeležiti akcije Kolesarski krog; 
 v tem tednu bodo še posebej spodbudili učence, starše in delavce šole, da avtomobile (če se le 

da) pustijo doma; 
 prav tako se bodo vključili v projekt Green City Design Challange – Rad ustvarjam zeleno 

mesto. 
 
OŠ SPODNJA ŠIŠKA 
 
Na OŠ Spodnja Šiška bodo teden obeležili z: 
 

‐ dnevom dejavnosti, posvečenem prometu; 
‐ intenzivnim spodbujanjem učencev in zaposlenih k uporabi koles in skirojev v tem tednu; 
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‐ sodelovanjem na likovnem natečaju ETM. 
 
OŠ ZADOBROVA 
 
Sodelovali bodo na kolesarskem krogu in pri plesnem projektu Diham ples. 
 
 
 
Malčki v vrtcih se bodo spoznali z varnim obnašanjem v prometu in veliko ustvarjali. 
 
VRTEC ŠENTVID 

V vrtcu izvajajo naslednje aktivnosti: 
 ustvarjanje z gibom in ritmom na prostem: ponazarjali bodo predmete, pojme, se ustvarjalno 

gibali z glasbeno spremljavo ali brez nje, s pripomočki ali brez njih; igrali se bodo preproste 
ljudske in ustvarjalne rajalne igre; 

 7.–9. 9. 2016: vožnja s poganjalci;  
 8. 9. in 9. 9. 2016: osnovne dejavnosti z žogo (kotaljenje, nošenje, poigravanje, metanje); 

različne igre z žogo, pri katerih so vključeni različni načini gibanja z žogo. Podajanje in 
lovljenje riževe vrečke, rute, žoge, frisbija; igre z baloni. 

 12.–14. 9. 2016: sklop družabnih, gibalnih, športnih iger (igre ravnotežja, igre natančnosti,  
…), poligon premagovanja ovir, mini kros (tek za zdravje); 

 26. 9.–30. 9. 2016: izleti v gozd oziroma izlet z avtobusom, vožnja z različnimi otroškimi 
vozili brez pedal, tricikli, manjšimi dvokolesi s pomožnimi kolesi, rolerji, kotalkami, srečanje 
s starši po enotah. 

 
VRTEC MOJCA 
 
Poudarek bo na pogovorih o okoljevarstvenem zavedanju ter osveščanju pomena gibanja za ohranjanje 
zdravja: 

 varno v prometu – sprehodi v okolico vrtca in med enotami, z varnim vključevanjem v promet 
in  spoznavanje prometnih znakov; 

 pogovor o škodljivih in okolju prijaznih prevoznih sredstvih; 
 vožnja z avtobusom v mesto; 
 v vrtec brez avtomobila – spodbujali bodo otroke in starše, da se v vrtec pripeljejo s kolesom, 

skirojem ali rolerji; 
 prometni poligon – otroci z vožnjo na kolesih, skirojih in poganjalcih razvijajo motorične 

spretnosti ter upoštevajo prometne predpise, uporaba čelade; 
 sodelovanje s policisti na motorju, kolesu, konju; 
 igre na temo promet; 
 igra »Semafor«; 
 likovno ustvarjanje na temo prometa, izdelovanje vozil in prometnih znakov; 
 pogovori z otroki o različnih načinih potovanj. 

 
VRTEC JELKA 
 
Organizirali bodo Prometno olimpijado Vrtca Jelka. Gre za medgeneracijski dogodek, na katerega 
vabijo tudi družine iz četrtne skupnosti. V okviru dogodka bodo potekale delavnice varne vožnje s 
kolesom, poganjalci, skiroji; prometni poligon; prometni kviz; ustvarjalno likovne delavnice. 
 
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA  
 
Organizirali bodo izlete v okolici vrtca, vožnjo s poganjalci, tricikli, skiroji in kolesi.  

 premagovanje ovir na poligon; 
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 kolesarski dan/rolanje, vožnja s poganjalci, tricikli in kolesi; 
 mi smo promet (gibamo se ob različnih pesmih na temo promet, gremo na izlet na Pikin 

festival in po okolici vrtca …); 
 ustvarjanje vozil iz odpadnega materiala in manipuliranje z njim, gibalno-rajalne igre na temo 

prometa; 
 orientacija v okolica vrtca na neprometnih površinah; 
 prometni poligon; 
 orientacijski pohod; 
 prvi sprehod; 
 jesenski kros moščanskih vrtcev. 

 
VRTEC MIŠKOLIN 
 
Enota Sneberje: 

 obisk policista; 
 sprehod v naselju s poudarkom na učenju prometnih znakov in pravilnega prečkanja prehodov 

za pešce; 
 dramatizacija – varno v prometu; 
 kolesarski poligon s prometnimi znaki;  
 zaznavanje in razlikovanje zvokov v naselju in v gozdu. 

 
Enota Zajčja Dobrava: 

 prireditev za starše in otroke vrtca Miškolin z naslovom TRIATLON dogodek, ki se bo odvijal 
skozi celi dan (v sklopu dogodka: ZELENA PRESTOLNICA); 

 spodbujanje staršev, da pripeljejo otroka v vrtec pes ali s kolesom, avtobusom …; 
 spremljanje prometa v bližnji okolici (hrup, izpušni plini). 

 
Enota Blok: 

 spodbujanje staršev »HODI PEŠ«;  
 izlet na Golovec;   
 ustvarjalne delavnice JAZ NA KOLESU.  

 
Enota Novo Polje: 

 spremljanje otrok in njihovih staršev: KAKO PRIDEM V VRTEC (plakat); 
 obisk kmetije PIKA; 
 likovne delavnice na temo prevozna sredstva; 
 pešec v prometu. Ozaveščanje starše in otroke o prometni varnosti, poudarek na varnostnih 

pasovih; 
 opazovanje prometa v bližnji okolici (hrup, izpušni plini); 
 spodbujanje staršev da pridejo z otrokom v vrtec peš, s kolesom, skiroji, poganjalčki, rolerji 

…  
    

Enota Zajčja Dobrava 2 (dva jaslična oddelka): 
 sprehod po naselju; 
 ustvarjalna delavnica na temo promet; 
 prepevanje pesmi na temo promet; 
 pogovor, kako lahko pridemo v vrtec brez avtomobila. 

 
Enota Rjava cesta: 

 spodbujanje staršev, da pridejo z otrokom v vrtec peš, s kolesom, skiroji, poganjalčki, rolerji 
…      

 spoznavanje različnih prevoznih sredstev traktor, letalo, avto, motorno kolo, ladjo ...; 
 opazovanje prometa (semafor, prehod za pešce); 
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 gibalne igre na temo promet; 
 pesem ZEBRA in deklamacija SEMAFOR; 
 po opazovanje prometa v bližnji okolici se z otroki pogovarjamo o onesnaženju zraka -   

izpušni plini in hrupu; 
 opazovanje prometa in štetje potnikov v avtomobilu in avtomobile; 
 varnost v prometu , varno vedenje v prometu; 
 spodbujanje otrok, da spodbudijo starše k skupni popoldanski aktivnosti v naravi.  

 
VRTEC ZELENA JAMA 
 
Usmerjali bodo k razmisleku o vseh možnostih prihoda v vrtec: pridi v vrtec peš, s kolesom, z 
avtobusom ali vlakom.  
 
VRTEC PEDENJPED 
 
Organizirali bodo naslednje dogodke: PEŠ V VRTEC, KOLESARČKOV DAN, ORIENTACIJSKI 
POHOD. Odpravili se bodo na izlet in organizirali orientacijski pohod. Posamezne skupine se bodo 
odpravile v mesto z vlakom ali mestnim avtobusom, spoznavati značilnosti prestolnice.   
 
VRTEC LEDINA 
 
Za otroke od 4. do 5. leta starosti bodo organizirali naslednje aktivnosti:  

 iskanje prevoznih sredstev v revijah in izdelava plakata; 
 morebitna vožnja z vlakom; 
 opazovanje prometa (pešec v prometu – kje lahko hodimo, kolesar, vozniki motornih vozil); 
 spoznavanje prometnih znakov, prevoznih sredstev ter znamk avtomobilov; 
 pogovor o Evropskem tednu mobilnosti (varčevanje z gorivom, izpušni plini – ogled 

avtobusne in železniške postaje, parkirišče koles za izposojo BicikeLJ …); 
 vožnja s kolesi in skiroji na vrtčevskem igrišču; 
 poslušanje pravljic in petje pesmi na temo prometa, prevoznih sredstev in čistega okolja; 
 spodbujanje otrok, da pridejo v vrtec peš, s kolesom, skirojem ali javnim prevozom; 
 igra "Beli zajček"; 
 pogovor o varnosti v prometu ob knjigah "Previdno na cesti" in "Lepo vedenje v prometu"; 
 opazovanje prometnih znakov in njihovo poimenovanje, spoznavanje oblik; 
 spomin "Prometni znaki", "Prevozna sredstva", "Znamke avtomobilov"; 
 družabne igre na temo prometa; 
 gibalni poligon na temo "Varnost v prometu"; 
 risanje kolesa po opazovanju; 
 prepevanje pesmi o prometu; 
 masaža z avtomobili; 
 sestavljanje in nadaljevanje vzorcev z avtomobili.      

 
VRTEC GALJEVICA 
 
V četrtek, 22. 9. 2016, bodo v Vrtcu Galjevica organizirali: 

 akcijo »V vrtec peš oz. s kolesom«; 
 delavnice v vrtcu: »Varna pot v vrtec« v vseh 4 hišah vrtca; 
 likovno razstavo ETM v enoti Galjevica; 
 otroci iz Vrtca Galjevica se bodo na ta dan predstavili s spretnostno in varno vožnjo s kolesi; 

ob različnih ovirah, označbam na cestišču in upoštevanju prometnih znakov se bodo peljali po 
kolesarskem poligonu; postavljena bosta dva kolesarska poligona; otroci bodo lahko izbrali 
med malo lažjo in težjo kolesarsko potjo; z lastno aktivnostjo in prikazom spretnosti bomo 
spodbujali uporabo koles;   



8 
 

 stojnico Vrtca Galjevica pred Botaničnim vrtom v okviru organizacije dogodka ČS Rudnik: 
razstava različnih otroških izdelkov koles. 

 
 
VRTEC VODMAT 
 
V enoti Vodmat bodo naslednje aktivnosti: 

 obisk info točke TOČKA. ZATE. – 21. 9. 2016 ob 9.30 (otroci bodo dobili informacije o 
varnosti v prometu, prometni kulturi, zdravemu načinu življenja); 

 kros na območju Štepanjskega naselje (datum odvisen od vremena); 
 likovni natečaj na temo ZRAK IN MOBILNOST; 
 ulična galerija na temo ZRAK IN MOBILNOST V POVEZAVI ZA NAŠIMI VRTOVI; 
 popoldanske dobrodošlice za starše  – risanje s kredami po asfaltu; 
 ulični tek – VELIKI TEK MALIH NOG; 
 spodbujanje uporabe javnega prevoza – izlet v mesto ter z avtobusom na kros ali iz krosa; 
 orientacijski pohod na Rožnik; 
 gibalno dopoldne; 
 poligon za skiro in kolo. 

 
V enoti Klinični center bodo naslednje aktivnosti: 

 rdeča nit celega tedna bo igrica Beli zajček, ki je namenjena spodbujanju trajnosten mobilnosti 
in razvijanju vrednot povezanih z zdravim življenjskim slogom; 

 otroci se bodo udeležili prireditev v centru mesta: Diham ples in OVIRANtlon; 
 Kolesarski dan (predvidoma 23. 9. – odvisno od vremena); 
 Dan brez avtomobila – 22. 9. bo od 8.30 do 12.00 na parkirišču vrtca knjižnica na prostem; 

starši in zaposleni bomo ta dan prišli v vrtec peš, s kolesom ali z drugim javnimi prevoznimi 
sredstvi. 

 
VRTEC VRHOVCI 
 
V vseh enotah vrtca bodo imeli pogovore na temo prepoznavanja prometnih znakov in nato sprehod 
po ulicah okrog vrtca in do bližnje šole, kjer bodo znake prepoznavali in to znanje oz. upoštevanje 
znakov preizkusili v praksi. Otroke in starše bodo opozarjali na pravilno in varno obnašanje na cesti 
oziroma v prometu, na pravilno pripenjanje in dosledno uporabo varnostnih pasov in čelad. Izvedli  
bodo kolesarski poligon na igrišču in zadnji dan tedna mobilnosti sodelovali s četrtno skupnostjo 
Rožnik. 
 
VIŠKI VRTCI 
 
V Viških vrtcih bodo organizirane naslednje aktivnosti: 

 16. 9.–22. 9. 2016: Spodbujanje otrok in staršev, da omejijo uporabo avtomobilov – pridejo v 
vrtec peš, s kolesom ali javnim prevozom. 

 9.–30. 9. 2016: Sprehodi v bližnji okolici (Tivoli, Rožnik) s poudarki na varnem vključevanju 
pešcev v prometu, opazovanje prometa in prepoznavanjem nevarnih situacij v prometu. 

 18. 9. 2016: Orientacijski pohodi (Rožnik, Šišenski hrib, Mostec), gibalne dejavnosti za 
otroke. 

 9.–30. 9. 2016: Vožnja s poganjalci, tricikli, skiroji in kolesi 
 17. 9.–21. 9. 2016: Delavnice, na katerih bodo otroci izdelovali vozila iz različnih odpadnih 

materialov. 
 26. 9. in 27. 9. 2016: Izvajanje projekta Kolesarček, ki je strokovno pripravljen in upošteva 

vsa načela za učenje predšolskih otrok. Otroci se seznanjajo z varnostjo v prometu, 
prepoznavajo nevarne situacije, seznanjajo se s prometnimi predpisi in jih upoštevajo. 

 16. 9.–21. 9. 2015: Didaktične igre na temo prometa, igra v prometnih kotičkih. 
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 16. 9.–21.  9. 2016: Likovno ustvarjanje na temo prometa. 
 21. 9. 2016: NUK – otvoritev skulpture Drevo koles. 
 16. 9. 2016: Otvoritev razstave nagradnega likovnega natečaja na temo »ZRAK IN 

MOBILNOST«. 
 
 
VRTEC JARŠE 
 
V sodelovanju s ČS Jarše in OŠ Nove Jarše se bodo 22. 9. 2016 med 10.00 in 12.00 uro na Kopni poti, 
za promet zaprti cesti, odvijale športne igre. V enoti Kekec bodo imeli v času Tedna mobilnosti otroci 
iz skupin 4–5-letnikov kolesarki teden, 5–6-letniki pa tečaj rolanja. 
 
VRTEC ČRNUČE 
 
V vrtcu bodo izvajali naslednje aktivnosti: 

 gibalne dejavnosti na igrišču; 
 izleti v gozd, na Tabor, Rašico, v Sračjo dolino …; 
 preizkus s kolesi v starejših skupinah in vožnja s poganjalci v mlajših skupinah; 
 spoznavanje prometa, prometnih znakov, prehoda za pešce, kolesarske steze ...; 
 spoznavanje novih pesmi in deklamacij o prometu; 
 prometni dan, poligoni pred vrtci; 
 obisk policijskega konja; 
 izdelovanje plakatov o prometu (seznanjanje staršev s pomenom ETM); 
 prebiranje zgodb o prometu, prepevanje pesmi o prometu ... 

 
V enoti Ostržek so postavili tudi nova stojala za kolesa, ki so namenjena zaposlenim in otrokom, ki 
redno prihajajo v vrtec s kolesom. 
 

 

 

 


