
 

                                                                                                                                                                  Priloga 1 

 

     Evropski teden mobilnosti 2015 

    Aktivnosti vrtcev in osnovnih šol 

    16. do 22. september 2015             

 
 
Šolarji bodo plesali, kolesarili, hodili in vsaj za en teden pozabili na avtomobile. 

 

OŠ Bežigrad: 

Učenci OŠ Bežigrad bodo plesno razpoloženi, mlajši se bodo namreč udeležili prireditve Diham ples, 

starejši pa prireditve Živim ples. Otroci v nižjih razredih si bodo ogledali železniško in avtobusno 

postajo, izdelovali makete avtobusov iz papirja, risali načrt dela šolskega okoliša, zbirali ideje za 

oživitev tega dela in uživali na poligonu za vožnjo s skirojem. V višjih razredih bodo obiskali 

policijsko postajo, imeli različne zanimive opazovalne naloge (štetje prometa, ogled potencialno 

nevarnih mest v šolskem okolišu), mlade fotografe bodo urili na fotografski delavnici na različnih 

točkah v mestu, obiskali pa bodo tudi železniški muzej. 

 

OŠ Božidarja Jakca: 

Na OŠ Božidarja Jakca bodo kolesarili in hodili, udeležili se bodo Kolesarskega kroga ter organizirali 

FIT-pohod. Pisali bodo pesmi in likovno ustvarjali. 

 

OŠ Franceta Bevka: 

Na OŠ Franceta Bevka bo precej zanimivih dejavnosti. Organizirali bodo razstavo modelov prevoznih 

sredstev oziroma vseh oblik premikanja (vlaki, avtobusi, kolesa, pešci …), ki jih bodo izdelali učenci. 

Prvošolci se bodo s policistko sprehodili po bližnji okolici, pri športnih dnevih pa bodo šolarji na 

pohodih kombinirali različne oblike mobilnosti (prevoz do izhodiščne točke z vlakom ali avtobusom). 

Pri pouku tehnike in tehnologije bodo obravnavali vsebine iz temo o varni poti in uporabi varnostne 

čelade, te vsebine pa bodo še nagradili s temo o izpustih CO2 in prednostih javnih prevozov v 

primerjavi z osebnimi avtomobili. Z nadarjenimi učenci bodo pripravili zgibanke s predstavitvijo ETM 

in različnih oblik mobilnosti. 

 

OŠ Danile Kumar: 

Med 7. in 21. septembrom bodo na OŠ Danile Kumar ustvarjali na likovnem natečaju na temo 

Sprememba se zgodi v glavi (tehnika: kolaž). Vključeni bodo učenci razredne stopnje in tudi nekaj 

oddelkov predmetne. Okvirno število udeleženih bo okvirno 500 učencev. V igri Prometna kača, ki 

spodbuja varno in okolju prijazno pot v šolo, bodo sodelovali učenci prve triade. 

 

OŠ dr. Vita Kraigherja: 

Vsi učenci, kar približno 400, bodo 17. septembra 2015 sodelovali na tehniškem dnevu šole z 

naslovom Alternative v prometu. Povabili bodo tudi zunanje sodelavce v povezavi s posameznimi 

temami, ki bodo razdeljene po razredih. Tehniški dan bo potekal v šoli, v razredih in na ploščadi pred 

šolo. 

 

OŠ Dragomelj: 

Učenci 6. razredov se bodo odpravili na tehnični dan na gozdno učno pot Šumberk s kolesi. Po 

tehničnem dnevu bodo izvedli še kolesarski izlet ob zeleni osi občine Domžale – Kamniški Bistrici. 

 

OŠ Dravlje: 
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Na OŠ Dravlje bodo tako športni kot ustvarjalni. Odpravili se bodo na pohod v okolico Ljubljane z 

uporabo javnega prevoza, mlajši učenci pa se bodo na šolskem igrišču učili varne vožnje s kolesi, kjer 

jim bodo postavili poligon. Morda jih bodo obiskali tudi policisti in se sprehodili z njimi po okoliških 

ulicah z opozarjanjem na nevarnosti v prometu. Likovna  bodo obeležili zanimivosti iz prometnih 

vsebin, obiskali pa bodo tudi ulični festival »Potuj raznoliko: Prava zmes odpravi stres«. 

 

OŠ Ketteja in Murna: 

Na OŠ Ketteja in Murna bodo izvedli tehniške dneve z različnimi vsebinami o varnih poteh, različnih 

oblik gibanja, izdelovali pa bodo maketo varnih poti. Pri izvedbi tehniških dni bodo sodelovali tudi 

policisti policijske postaje Moste. Petošolci bodo izdelali EKO-avtomobil, učenci od prvega do petega 

razreda pa bodo plesali na prireditvi Diham ples.  

 

OŠ Ledina: 

Razredne ure v tem tednu bodo namenili osveščanju učencev o skrbi za javni prostor, o pomenu 

uporabe javnih prevoznih sredstev in o pomenu hoje ter uporabe koles. V okviru Zdravega 

življenjskega sloga bodo izvedli športno učno uro kolesarjenja po Ljubljani. Oddelki od 1. do 5. 

razreda se bodo pridružili projektu Diham ples ter sodelovali na morebitnih natečajih (likovni, 

literarni, fotografski), izvedli štetje prometa in obdelavo podatkov v povezavi z matematiko), 

pripravili likovno razstavo Vsi na kolo in organizirali kolesarski izlet. 

 

OŠ Majde Vrhovnik: 

Na OŠ Majde Vrhovnik bodo dobili prav poseben obisk. Obiskala jih bo ga. Alja Berčič, edina 

slovenska pilotka letala AIR BUS, zaposlena na ljubljanskem letališču, zanjo bodo pripravili različna 

zanimiva vprašanja. Prav tako bodo plesno razpoloženi, tudi letos bodo sodelovali pri plesnih 

projektih Živim ples in Diham ples. Mlajši učenci bodo šli na sprehod s policistom, izvedli pa bodo 

tudi dan dejavnosti o prometu, kjer se bodo udeležili predstavitve aktivnosti reševalcev, gasilcev in 

policistov. Tudi oni bodo prebirali knjižico Busbonton, da se spoznajo z lepim vedenjem na avtobusu, 

obiskali pa bodo še serviserja koles. Organizirali bodo delavnico za starše »Rdeča luč za starše«, za 

učence od 1. do 3. razreda pa preventivne delavnice »4-prometna deteljica«, ki jih izvaja Zavod Varna 

pot. 22. septembra se bodo udeležili uličnega festivala »Prava zmes odpravi stres«, šestošolci pa bodo 

17. septembra sodelovali v Kolesarskem krogu.  

 

OŠ Martina Krpana: 

Na OŠ Martina Krpana bodo plesali na obeh prireditvah, tako na prireditvi Živim ples kot Diham ples.  

Približno 125 učencev prve triade bo dan brez avtomobila v okviru aktivnosti ETM zaznamovalo  

tako, da bodo v šolo prišli peš, s kolesi in skiroji, najmlajši celo v spremstvu staršev. Starše in okoliške 

prebivalce želijo opozoriti na različne oblike mobilnosti. Trudijo se promovirati pomen gibanja za 

zdravje mladostnikov in oblikovanje  zdravega življenjskega sloga. Starše pa želijo nagovoriti, naj 

bodo tudi oni svojim otrokom vzor in motivatorji zdravega življenjskega sloga. 

 

OŠ Nove Jarše: 

Na OŠ Nove Jarše bodo plesali na prireditvi Diham ples. Imeli bodo zanimiva predavanja o 

kolesarstvu, svoje praktično znanje pa bodo preizkusili na poligonu, seveda pa ne bodo pozabili niti na 

dan prometne varnosti. 

 

OŠ Poljane: 

Na OŠ Poljane bodo plesali prav vsi učenci. Udeležili se bodo obeh plesnih dogodkov Živim ples in 

Diham ples, ki ju bodo združili z dnevom dejavnosti. Učenci se bodo v enourni delavnici naučili 

plesno koreografijo, ki jo bodo na množičnem plesnem dogodku zaplesali. Plesnega dogodka se bodo 

udeležili vsi – približno 240 otrok. Starejši učenci se bodo udeležili tudi Kolesarskega kroga po 

Ljubljani. Ostale aktivnosti se bodo odvijale posamezno po razredih – dan brez avtomobila (v šolo 

pridemo peš), aktivni sprehodi v mesto ter ogled peš poti, kolesarskih stez ... 

 

OŠ Polje: 
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Na OŠ Polje bodo plesali tudi pred šolo. Na prireditvi Diham ples bo sodelovalo približno 30 učencev, 

za učence v oddelkih podaljšanega bivanja pa bodo učiteljice organizirale različico prireditve Diham 

ples, zaplesalo pa bo približno 200 učencev na šolskem dvorišču. Datum izvedbe bodo po potrebi 

prilagodili vremenskim razmeram. Učenci četrtih razredov se bodo peš odpravili na Urh, vzpetino pod 

Golovcem. Prvošolčki se bodo v spremstvu učiteljic in policista odpravili na učni sprehod po kraju, 

drugi dan pa jih čaka tudi daljši sprehod po Rožniku, do katerega se bodo odpeljali z avtobusom.  

Za učence vseh oddelkov bodo na šoli organizirali planinski športni dan. Šestošolci se bodo udeležili 

prireditve »Kolesarski krog«. Izpred šole se bodo pod vodstvom mentorja prometne vzgoje s kolesi 

odpeljali do mestnega središča, si ogledali dogajanje na ulicah in se odpeljali nazaj v šolo.  

 

OŠ Savsko naselje: 

Približno 140 učencev razredne stopnje se bo udeležilo Uličnega festivala, približno 30 učencev 

predmetne stopnje pa prireditve Diham ples. Izvedli bodo akcijo Eko bus, ko učence 1. razreda 

spremijo od doma do šole peš in jih opozorijo na varnejšo pot. Tudi kolesarili bodo na Kolesarskem 

krogu. Če bo vreme lepo, bodo v petek, 18. septebra, v šolskem okolišu namenili del javne površine 

raznim dejavnostim, ki bi opozarjale ljudi na trajnostno mobilnost – risanje, kolesarski poligon, 

spretnostne igre med prometnimi rekviziti. Učna ura bo namenjena skupinskemu delu s pomočjo 

vsebin na temo mobilnosti. Izvajali bodo tudi akcijo Prometna kača, ki spodbuja mobilnost otrok brez 

avtomobila, sodelovalo bo kar 180 učencev. Tudi na uličnem festivalu ne bodo manjkali. 

 

OŠ Spodnja Šiška: 

Veliko otrok prihaja v šolo s skiroji. V septembru bodo zato razpisali interni natečaj za idejno rešitev 

parkirišča za skiroje, v tednu ETM pa bodo predstavili ideje in rezultat natečaja. Želijo, da bi 

zmagovalno idejo tudi realizirali. Udeležili se bodo plesnega dogodka, prav tako pa bodo imeli dan 

dejavnosti na temo prometa v prvi triadi. 

 

OŠ Šmartno pod Šmarno goro: 

V tem tednu bodo brali knjižico Busbonton, da se učenci spoznajo z lepim vedenjem v javnem 

potniškem prometu. Na razredni stopnji bodo otrokom predstavili igrice, ki jih na spletni strani ponuja 

LPP. S petimi razredi bodo pričeli s kolesarjenjem, poligonom in vožnjo po cesti. Tudi na OŠ Šmartno 

pod Šmarno goro bodo plesno razpoloženi, udeležili se bodo dogodka Diham ples. 

 

OŠ Vrhovci: 

Na OŠ Vrhovci se bodo osredotočili na rabo in pomen kolesarske čelade ter se spoznali s prometnimi 

znaki. S policistom se bodo odpravili na sprehod in si ogledali varne in nevarne poti v okolišu. Tudi 

kolesarili bodo na Kolesarskem krogu, zaplesali pa bodo na obeh plesnih prireditvah. 

 

OŠ Zadobrova: 

Tudi na OŠ Zadobrova bodo plesali na prireditvi Diham ples z učenci od 1. do 5. razreda. Uredili bodo 

parkirišča za skiroje in preverjanje uporabo čelad pri prihodu v šolo. Organizirali bodo popravni izpit 

za vse tiste, ki niso uspeli opraviti kolesarskega izpita.  2. septembta 2015 pa bodo pripravili prometni 

dan za vse učence od 1. do 9. razreda. 
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Malčki v vrtcih se bodo spoznali z varnim obnašanjem v prometu in veliko ustvarjali. 

 

Vrtec Ciciban: 

Vrtec Ciciban se vključuje v evropski teden mobilnosti v vseh enotah, vsi otroci. Vodilo jim je 

ozaveščanje otrok in staršev o pomenu gibanja in ohranjanju zdravja in čistega okolja. Izvedli bodo 

različne aktivnosti: delavnice, igre, uporaba slikovnega materiala, didaktične igre na temo prometa, 

risanje, slikanje, izdelava prometnih sredstev iz odpadnega materiala, načrt varne poti do vrtca ... 

Odpravili se bodo na sprehode in izlete ter jih povezali z dano vsebino. Otroke in starše bodo 

spodbujali, da prihajajo peš v vrtec – projekt Gremo peš. Izvedli kolesarčkov dan, postavili prometni 

poligon, po katerem se bodo vozili s kolesi, poganjalčki in skiroji. Obiskali jih bodo policisti, 

pogovorili pa se bodo tudi o uporabi čelad, varnostnih jopičev, pasov, odsevnikov in kresničk. 

 

Vrtec Črnuče: 

Še pred tednom mobilnosti bodo starše preko spletne strani, oglasnih desk in roditeljskih sestankov 

spodbudili, da tudi oni v programu aktivno sodelujejo.  V oddelkih 1. starostnega obdobja bodo imeli 

različne aktivnosti: opazovanje in pogovor o prometu (na sprehodih, ob slikanicah, revijah ob 

posnetkih …), branje literarnih vsebin, igre s prometnimi sredstvi: avtomobilčki, vlak, bagri, traktor, 

tovornjak …, vožnja s tricikli in poganjalčki, poligon, sprehodi (medgeneracijsko sodelovanje –  

spremstvo dedkov in babic), pogovor o tem, kako so prišli v vrtec: peš, avto,kolo, voziček … , 

likovne, glasbene in plesne delavnice na temo prometa. V oddelkih 2. starostnega obdobja bodo imeli 

sledeče aktivnosti:  navajanje na aktivno udeležbo otrok kot pešcev v prometu, opazovanje in pogovor 

o prometu, branje literarnih vsebin, igre s prometnimi sredstvi, vožnja s tricikli, skiroji in kolesi (z 

obvezno uporaba čelade), poligon, pogovor o tem, kako so prišli v vrtec, likovne, glasbene in plesne 

delavnice prometu, pogovor o pomenu čistega zraka za naše telo, krajši in daljši sprehodi (v gozd, v 

Sračjo dolino, do semaforiziranega in do ne semaforiziranega križišča oz. prehoda za pešce …), ogled 

animiranega filma »Animals save the Planet«. Vse dejavnosti se bodo odvijale v enotah Vrtca Črnuče, 

na njihovih igriščih in v bližnji okolici vrtca. V dejavnosti bo vključeno okoli 580 otrok. 

 

Vrtec Galjevica: 

V vrtcu Galjevica bodo organizirali dogodek Varna pot v vrtec, v katerem bodo povezali številne 

aktivnosti na temo prometa, prometne varnosti, mobilnosti in drugih dejavnosti, povezanih z zdravim 

načinom življenja.  

 

Vrtec Jelka: 

V vrtcu Jelka bodo na dnevih odprtih vrat od 16. do 22. septembra od  9.30 do 11. ure sodelovale vse 

enote in vsi malčki, kar 500 otrok. Postavili bodo prometne poligone, organizirali dejavnosti prometne 

varnosti, dobili obiske policistov in se skupaj z njimi odpravili na sprehode v okolico. Organizirali 

bodo prometno olimpijada z osrednjo temo »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.«. Organizirali bodo tudi 

popoldanski prometno-kolesarski  poligon in prometne igre brez meja – medgeneracijski dogodek, na 

katerega so vabljene družine otrok vrtca in lokalne skupnosti. Na dogodek bodo povabili tudi policiste 

Policijske postaje Bežigrad, ki bodo otrokom predstavili varnost v prometu in policijska vozila (kolo 

in motor). Dogodek načrtujejo za četrtek, 17.  septembra 2015 od 17. ure do 18.30 v enoti Jelka na 

Glavarjevi ulici 18 a. Predvidevajo udeležbo okrog 300 oseb – otrok in njihovih družin. 

 

Vrtec Mladi rod: 

V Vrtcu Mladi rod bodo imeli veliko izletov. Malčki, stari 3–5 let, se bodo s pedagoškimi delavci 

odpravili na sprehode v bližnjo okolico, otroci, stari 5–6, let pa bodo sprehode združili z uporabo 

javnega prevoza. Starše in otroke bodo spodbujali k združevanju različnih oblik mobilnosti: javnega 

prevoza, hoje in kolesarjenja. Kar približno 390 otrok v starosti 3–6 let, njihovi starši in delavci vrtca 

se bodo udeležili uličnega festivala 22. septembra 2015.  

 

Vrtec Mojca: 

Malčki v vrtcu Mojca bodo 16. septembra zaplesali na uličnem plesu vseh skupin vrtca, plesali bodo 

seveda na ulicah svojih enot. Naslednji dan, 17. 9., bodo babice in dedke povabili na čarobno jaso 

sredi gozda (v Mostecu, Pržanu, Tivoliju in na Rožniku). 18. septembra bodo organizirali obiske 
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skupin otrok med enotami vrtca, srečali se bodo pod izbranim drevesom na igrišču. 21. septembra bo 

avtobus odpeljal otroke v mesto, ogledali si bodo nabrežje Ljubljanice. Zadnji dan, 22. septembra 

bodo na igriščih enot postavili kolesarske poligone, na kolesarskem izletu s starši pa bodo kolesarili po 

PST. 

 

Vrtec Pedenjped: 

Od 16. do 22. septembra 2015 bodo imeli teden z naslovom Gremo peš. Na oglasne deske za starše in 

na spletne strani bodo objavili plakate s sporočili Evropskega tedna mobilnosti ter poziv, naj tudi starši 

uporabijo alternativne oblike prevoza namesto avtomobilov. V vrtcu bodo spodbudili, da otroci in 

starši v vrtec ali iz vrtca pridejo peš ali s kolesom, to pa bo veljalo tudi za zaposlene. Najbolj pridni 

bodo dobili nagrade. Organizirali bodo kolesarčkov dan v vrtcu, če bo vreme primerno, pripeljejo 

otroci v vrtec kolo, kjer bodo v skupinicah kolesarili ali pa se učili te spretnosti. V vsaki enoti se bodo 

malčki podali peš na izlet v naravo v okolico vrtca (orientacijski pohodi z nalogami iz prometa in 

čuvanja narave). Glede na program posamezne enote, se bodo z mestnim avtobusom odpeljali  na izlet 

v središče Ljubljane.  

 

Vrtec Vrhovci: 

V vrtcu Vrhovci bodo na dnevnih sprehodih spoznavali pravila varnosti v prometu, prometne znake, se 

učili varno prečkati cesto ob signalizaciji in brez nje, na obisk pa bodo dobili tudi policiste za 

spremstvo pri prečkanju ceste pri vrtcu. Na velikem  parkirišču bodo uredili poligon, vozili pa se bodo 

s kolesi in poganjalčki. Ogledali si bodo predstavo Petjin kolesarski izlet (Zavod enostavno prijatelji), 

barvali in risali prevozna sredstva ter znake na ustvarjalnih delavnicah, starše otrok pa bodo spodbujali 

k posluževanju koles namesto avtomobilov. 

 

Viški vrtci: 

V Viških vrtcih bodo spodbujali otroke in starše, da omejijo uporabo avtomobilov in pridejo v vrtec 

peš, s kolesom ali javnim prevozom. Šli bodo na sprehode v bližnjo okolico (Tivoli, Rožnik), s 

poudarki na varnem vključevanju pešcev v prometu, opazovanjem prometa in prepoznavanjem 

nevarnih situacij v prometu. Šli bodo tudi na sprehod v središče mesta, da otroci dobijo vpogled in 

izkušnjo razlike, ogledali si bodo na novo urejeno Slovensko cesto. Orientacijske pohode bodo 

organizirali na Rožniku, Šišenskem hribu in v Mostecu. Izvedli bodo projekt 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. Vozili se bodo s poganjalci, tricikli, skiroji in kolesi. Tudi ustvarjali bodo: izvedli bodo 

delavnice na katerih bodo otroci izdelovali vozila iz različnih odpadnih materialov, likovno pa bodo 

ustvarjali tudi na druge teme v prometu.  


