
Trajnostna mobilnost v 
učnih načrtih -
Moderatorki: Mojca in 
Tatjana

TRAJNOSTNA MOBILNOST V 
VRTCIH IN OŠ

NAVODILA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI: 40+

TRAJANJE: 15 minut (NA ENO DELAVNICO)

KAKO SE LOTITI: 
DODELJENI BOSTE V NAKLJUČNO SKUPINO. NE MENJATE SKUPIN.
ZA VSAKO DELAVNICO BOSTA Z VAMI PO 2 MODERATORJA, KI VODITA ENO OD TREH 
DELAVNIC. KO MODERATORJA ZAMENJATA SKUPINO, PRIDETA K VAM NOVA DVA Z NOVO 
TEMO.
ZA VAŠO AKTIVNO SODELOVANJE SMO PRIPRAVILI TABLO, KAMOR LAHKO VPISUJETE SVOJE 
PREDLOGE. BARVA LISTKA, KI GA UPORABITE, JE ODVISNA OD DELAVNICE, V KATERI STE.
MODERATORJI BODO ZAKLJUČKE VPISALI V SPODNJEM DELU IN JIH PREDSTAVILI.

NASVETI: 
UPORABA TABLE JE ENOSTAVNA, VLEČETE, KLIKATE IN UPORABLJATE OSTALA ORODJA NA LEVI.
UPOŠTEVAJTE NAVODILA MODERATORJEV IN ČAS, KI SE ODŠTEVA.
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Teme

KATERE 
UČNE 

METODE

številni 
tematski sklopi 

vključujejo 
trajnostno 
mobilnost

dober 
odziv 

staršev

ODZIVI

Odzivi tako staršev kot otrok 
so bili zelo dobri. Komentar: 

»Končno en smiseln projekt z 
repom in glavo.«

Problem državnih cest - 
zahtevno sodelovanje 

in vzpostavljanje 
odnosa z upravljavcem 

državne cestne 
infrastrukture.

več v 
digitalni 

obliki 
(ankete)

gradivo je 
dobro, za vrtce 

pomembno 
vizualno

dodatna 
izobraževanja 
za sodelujoče

Gradiva 
so bila 

konkretna

vsebine se 
vključijo v 

učne načrte
pravočasno 
obveščanje, 

manevrski prostor 
za strokovne 

sodelavce - da se 
lažje prilagodijo na 

svoje načrte

Potrebno je 
opredeliti 

nevarnosti na 
šolskih poteh, že 

po Zakonu o 
osnovni  šoli

Občina bi lahko 
imela pristojnosti 

za upravljanje 
državnih cest v 

okolici šol.

Vloga SPV - morda 
najboljši naslovnik 

za predloge v 
nekaterih občinah? 
Ljubljana npr. zelo 

odzivna!

Problem 
državnih cest - 

predvsem 
sodelovanje z 

DRSI

Za spremembe 
je potreben 

čas, ne pozna 
se takoj

1. Trajnostna mobilnost 
v učnih načrtih

lutke, video, 
igra kot 

nadgradnja 
Belega zajčka

sodelovanje 
z občino, 

moraš 
vprašati

Vendarle se je v 
nekaterih okoljih 

povezava med 
šolami, vrtci in 
občinami na 

področju TM zelo 
okrepila

Kako spodbuditi 
občine pri vlaganjih 

v infastrukturo, 
predvsem pri varni 

kolesarski 
infrastrukturi

Predmeti:
- geografija,

- domovinska vzgoja in etika,
- matematika (razdalja, računanje)

- okolje, likovna vzgoja, šport (1. triada)
- razredna stopnja - vsebine lahko 

vključimo v vse predmete (tudi če jih ni v 
učnem načrtu)

Ostalo:
- dan dejavnosti

Problemi:
- problem  medpredmetnega 

povezovanje na predmetni 
stopnji;

- premajhno znanje učiteljev 
(potreba po izobraževanju 

učiteljev)
- pandemija (zmanjšana 

komunikacija)
- motivacija učiteljev

učitelj 
prevzame 

vlogo 
moderatorja

Tri delavnice

Podpora pri uresničevanju 
trajnostne mobilnosti - 
Moderatorki - Marjeta in Katja

2. Podpora šolam in 
vrtcem pri uresničevanju 

trajnostne mobilnosti

3. Izboljšanje 
infrastrukture za trajnostne 

prihode

Zaključki
Za spremembe je 
potreben čas, ne 
pozna se takoj.

Udeleženci bi si želeli 
zaključno PPT predstavitev 
za koordinatorje- deljenje 

dobrih praks.
Izboljšanje infrastrukture za 
trajnostne prihode  -
Moderatorja - Marko in 
Katarina

Nadaljevanje projekta?

Katere aktivnosti projekta bi bilo smiselno ohraniti v vrtcih in OŠ še naprej? Katera gradiva bi si želeli v bodoče?

Na kakšen način ste različne skupine motivirali za sodelovanje (otroke, starše, sodelavce, zaposlene ...)?  Kaj ste 
opazili pri vašem delu s starši?

Bi potrebovali dodatna izobraževanja na področju okolja, podnebnih sprememb, prometa...?

Bi potrebovali finančno, organizacijsko, institucionalno podporo?

Pri katerih dejavnostih/predmetih ste uspešno vpeljali tematiko trajnostne mobilnosti?

Katere učne metode so se izkazale kot uspešne pri vzgoji in izobraževanju o trajnostni mobilnosti?

Kakšni so bili odzivi staršev/otrok/šole?

Kako naprej - Kako vsebine trajnostne mobilnosti smiselno vključiti v formalni šolski okvir (učni načrti, LDN ...)?

V okviru projekta se je izkazalo, da se moramo pogovoriti o treh ključnih temah. le- te 
uvrščamo na delavnice. vabljeni k sodelovanju.

kjer so 
otroci sami 

aktivni

PRI 
KATERIH 

PREDMETIH

Vztrajnost za 
trajnost (moto 
ene izmed OŠ).

Ali učitelji opažajo kakšne spremembe v odnosu med šolo in občino glede sodelovanja v 
prizadevanjih za TM?

Ali tudi učenci opažajo nujne infrastrukturne izboljšave za zagotavljanje TM v svojem šolskem 
okolišu/širše?

Ali bodo ugotovitve uporabili v svojih nadaljnjih prizadevanjih za uveljavljanje TM ? Na kakšen 
način (delitev dobrih praks)?

Predlogi za spremembe zakonodajnih omejitev

V mestnih občinah, kjer je v 
projektu sodelovalo več šol in so 

tudi potrebe po urejanju 
infrastrukture velike, težko pride 

na vrsto ravno določen šolski 
okoliš. Tudi mi žal od občine 

nismo dočakali odgovora na naš 
predlog. MO Maribor

Naj bo prijavitelj projektov za 
izboljšave okolic šol občina ali 

šola? Kaj to pomeni 
organizacijsko za OŠ?

Se strinjam  to 
nemotivacijo ...jaz 

kolesarim skoraj vsak 
dan do šole, pa žal še 

nobenega nisem 
motivirala...niti z 

zgledom....že nekaj let.. 
pa jih je kar nekaj zelo 

blizu doma

ponotranjiti 
vsebino

ni nujno, da so 
vedno 

potrdila, točke 
niso toliko 

pomembne

zaradi dela na 
daljavo vse 

skupaj 
(ponekod) 
zvodenelo

projekt bi na 
ravni vrtca, šole 
moram voditi 

koordinator za 
trajnostni razvoj

Kdaj bodo občine 
uresničile 

priporočila, ki so 
jim jih 

posredovali?

Vsebine trajnostne 
mobilnosti so v učnih 

načrtih prisotne v veliki 
meri, a igra Kokoška Rozi je 
imela ogromen motivacijski 

efekt in na tak način bi 
kazalo nadaljevati.

OBČINE

Občina bi lahko 
imela pristojnost 
za izboljšave na 

šolskih poteh tudi 
na državnih 

cestah?bolj 
konstantno - 
podaljšamo 

projekt

Direkcija za ceste naj bi 
prednostno urejala cestno 

omrežje, ki je del šolske 
poti - zato morata občina in 
šola/vrtec nastopiti skupaj 

in argumentirano 
predstaviti lokalne potrebe.

STALNICA, 
kot na primer 

SLOVENSKI 
ZAJTRK

Sodelovanje 
včasih tudi v težjih 
okoliščinah (vrtec 
v 4 občinah) teče 

odlično

okojlska 
problematika - 
izobraževanje 

učiteljev v 
kolektiv

KATIS 
seminarji

Vrtci iščejo svoje 
poti za 

pridobivanje 
sredstev, ker je pri 

občini potrebno 
vse utemeljiti

finančna 
sredstva - 

direktno na 
šolo

MIZŠ 
premalo 
vključen

izobraževanja 
bi bila lahko 

samo za 
koordinatorje 

vsako leto

Načeloma naj bo jedro 
šolskega dela vzgojno- 

izobraževalno delo. Morda 
za majhne ukrepe 

neposredno okoli šole 
lahko, za ukrepe na 
prometnicah pa ne.

v vrtcih bi želeli da se v 
začetku leta prijavimo na 
program oz. projekt ne 

tako kot sedaj ampak za 
eno leto, da potem to 
dodamo tudi v Ldn kot 

imajo Mali Sonček

Morda poenostaviti 
nekatere investicije v 

zvezi z urejanjem 
šolskih poti - 
zakonodajna 

opredelitevšolske  poti 
kot posebne površine

boljše 
sodelovanje 
z občinami - 

SPV
zaprtje 
okolic 

šol

interne 
dileme - niso 

vsi učitelji 
zainteresirani

vsa gradiva 
so bila zlata 

vredna

Pri kokoški Rozi bi 
lahko aktivnost 

bila posebej 
prilagojena za 9. 
razrede, da se jih 
čim bolj motivira.

Kdo na ravni 
države nadzira 

urejenost šolskih 
poti? Kako to 

urediti, izboljšati?

 omogočiti 
razpise, kjer se 

sofinancira 
varne poti do 
šole in vrtcev

nekatere 
aktivnosti 

bodo izvajali 
še naprej

potrdila so 
motivacija 
za večinofinančna 

podpora 
nujna

zunanji izvajalci 
izvajajo 

seminarje za 
celoten kolektiv

Strokovni sodelavci na šolah in vrtcih si želijo, da bi 
takšni projekti potekali neprekinjeno in da so vezani 
na šolsko leto.  Potrdila za napredovanje niso nujna, 
so pa dobrodošla. Veliko materialov in aktivnosti bi 

lahko digitalizirali. Vsaka šola bi lahko imela 
KOORDINATORJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, ki bi skrbel 

za pokritost teh tem na ravni šole.

Stalno IZOBRAŽEVANJE strokovnih 
sodelavcev oz. kar celih kolektivov na 

temo trajnostnega razvoja je nujno, saj 
so premalo ozaveščeni in izobraženi o 

teh družbeno pomembnih 
vprašanjih. Izobraževanja bi lahko izvajali 

različni strokovnjaki, NVO.

MOČNEJŠE SODELOVANJE Z OBČINAMI, MIZŠ IN DRUGIMI AKTERJI 
se je izkazalo kot zelo pomembno. OBČINE bi se v problematiko 

šol/vrtcev morale bolj intenzivno vključevati v reševanje 
problematičnih točk (SPV). MIZŠ in druge nacionalne institucije na 
področju izobraževanja pa pri umeščanju takšnih vsebin v redne 

programe. Skupaj z ostalimi pristojnimi misistrstvi (MZI, MzZ, 
MOP...) pa bi lahko financirali več takih aktivnosti/projektov. Po 

vzoru SLOVENSKEGA ZAJTRKA bi bila lahko tema trajnostne 
mobilnosti "na krožniku" večkrat letno.

Priročniki so bili 
uporabni (dovolj 
splošni, da so se 

učitelji lahko 
prilagodili).

GRADIVA

dodatne 
vizualni 

material bi 
popestril 
aktivnost.

PROJEKT

IZOBRAŽEVANJE

Projekt je bil 
sprejet v širši 
družbi (tudi 

babice in 
dedki)

integracija 
TM vsebin v 
kurikulum

- Kontinuirano 
delo s starši in 

obveščanje preko 
oglasnih sporočil 
v šolah in vrtcih;

Finančna podpora občin ali 
pristojnih ministrstev, prejem 
direktnih finančnih podpor za 

različne ukrepe (infrastrukturne, 
zaprtje okolic šol, ipd.).

1.
Pri urejanju okolic šol je bistvena vloga občin. Konkretni predlogi 
ukrepov za izboljšanje stanja, pripravljeni v okviru projekta,, so za 
občine pogosto dobra spodbuda k boljši odzivnosti. Ponekod so 
posredovani predlogi ukrepov prispevali k boljšemu sodelovanju 
med šolami in vrtci na eni ter občinami na drugi strani, drugod pa 

spremembe zahtevajo več časa in bolj sistemski pristop, tudi 
ustrezno vključevanje SPV. Pri tem večji izziv predstavljajo ukrepi 
za varnejše kolesarjenje v šolo, ki so praviloma tudi investicijsko 

zahtevnejši.

2.
Najtrši oreh pri urejanju pogojev za trajnostne prihode v šolo 

pogosto predstavljajo ukrepi na državnih cestah. Čeprav naj bi se 
ukrepe na šolskih poteh urejalo prednostno, tovrstne investicije 

vedno vključujejo zahtevno sodelovanje občinskih služb in 
upravljavca državnih cest. Med predlogi, izraženimi na delavnici, 
ki bi prispevali k hitrejšemu odpravljanju problematičnih točk in 
odsekov, sta bila tudi posebna zakonska opredelitev šolske poti, 
ter delni prenos pristojnosti države na občine v primeru državnih 

cest v okolici šol in vrtcev.

3.
Razpisi na ravni države, namenjeni urejanju okolic 

vrtcev in šol ter šolskih poti za trajnostne prihode, bi 
bili zelo dobrodošla spodbuda za hitrejše izboljšanje 

stanja. Upravičenci pri takšnih razpisih so lahko skupaj 
občine in šole oziroma vrtci, kadar gre za zahtevnejše 

ukrepe na prometnicah, za manjše ukrepe v 
neposredni okolici šol in vrtcev pa bi bili upravičenci 

lahko tudi šole in vrtci samostojno.

4.
Urediti oziroma izboljšati je 

potrebno nadzor nad stanjem 
šolskih poti na ravni države. Danes 

je stanje med šolami in med 
občinami zelo različno.

Pomembno se jim zdi 
ozaveščaje učiteljev; ena 

udeleženka je bila mnenja, 
da je znanje učiteljev o TM 
in TR slabo, kar posledično 
vodi v premajhno odzivnost 

oz. v ne- vključevanje teh 
tem v vzgojno- izobraževani 

proces.

Vse pohvale najprej za 
projekt, je pa res, da je 
občina finančno precej 
omejena pri izvajanju 

prometne infrastrukture v 
kraj. Posluh je delen, 

realizacije še ni bilo, glede 
na naše podane predloge.

Učitelji ne 
prepoznavajo 

podpore s strani 
Ministrstva za 
izobraževanje, 

znanost in šport.

Tako kot imajo v 
OŠ slovenski 

zajtrk, bi lahko 
imeli tudi dan »Vsi 
otroci peš v šolo!«.

Vključitev 
tematike TM v 
seminarje za 
izobraževanje 

učiteljev (Katis).

 Vsaj eno vsebino/učni cilj 
oz. elemente, vezane na 

TM, je potrebno vključiti v 
čim več kurikulov 

(sistemsko doreči ob 
prenovi učnih načrtov) – v 
aktualnih kurikulih TM ni 

omenjena.

KAKO 
NAPREJ?

Razmisliti je potrebno o 
motiviranju učiteljev, saj so 
ti (seveda ne vsi) siti vseh 
projektov. Za tiste, ki ne 
želijo sodelovati, bi bilo 

morda spodbudno, da bi v 
učbenike in DZ vključili 

predloge konkretnih 
aktivnosti.


