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Šafarsko, 14. 11. 2022 

 
 
 
Zadeva: POROČILO – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 
 
 

 

 

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2022 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 

•  Pohod otrok vrtca z dedki in babicami, 5. 5. 2022 
Otroci iz vrtca so zjutraj pričakali babice in dedke v vrtcu. Skupaj z njimi in strokovnimi delavci so 
se peš odpravili po Razkriškem kotu do prazgodovinske naselbine. Po poti so si ogledali še druge 
znamenitosti – zemljanko, vaško tržnico… V prazgodovinski naselbini so si ogledali prikaz življenja 
nekoč. Sledil je pohod nazaj v vrtec. 
 
 

• Pohod na Šprinc, 18. 5. 2022 
 Ob svetovnem dnevu družine smo organizirali pohod vseh zaposlenih, staršev, starih staršev in 
otrok v vinorodni predel občine – Šprinc. Tam smo izvedli športne igre otrok in sataršev, članice 
turističnega društva pa so nas pogostile  s tradicionalno lokalno ponudbo - Razkriškimi mlinci. 



 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, Šafarsko 24 c, 9246 Razkrižje 

tel.: 02/58-58-644, e-mail: os-razkrizje@guest.arnes.si 

davčna št.: 10804412, transakcijski račun: 01376-6030677687, matična št.: 5089344000 

 

 

 



 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, Šafarsko 24 c, 9246 Razkrižje 

tel.: 02/58-58-644, e-mail: os-razkrizje@guest.arnes.si 

davčna št.: 10804412, transakcijski račun: 01376-6030677687, matična št.: 5089344000 

 

 

 
 

• Sajenje medovitih rastlin v korita pred OŠ, 20.5.2022  
Otroci srednje in starejše skupine vrtca so se pogovarjali o pomenu čebel za naravo in življenej 
ljudi. Sodelovali so pri sajenju medovitih rastlin v korita pred šolo in s tem obeležili svetovni dan 
čebel.  
 

• Kolesarski poligon, 1. 6. 2022 

V vrtcu smo v sklopu programa Trajnostna mobilnost dobili 6 novih koles. Otroci so skozi  

šolsko leto  pridno urili spretnost vožnje. Na koncu so svojo spretnost dokazovali v 

kolesarskem poligonu. Ki je bil postavljen na športnem igrišču pred šolo in s pomočjo 

pripomočkov, ki so bili pridobljeni prav tako v sklopu programa Trajnostna mobilnost.  

• Dan brez avtomobila, 22.9.2022 (Evropski teden mobilnosti) 
Vsi otroci iz vrtca so bili vključeni v beleženje trajnostnih prihodov in odhodov v vrtec in iz vrtca.  
Starše in otroke se je spodbudilo k prihajanju v vrtec peš, s kolesom ali skirojem. Otroci so dnevno 
beležili prihode  s pomočjo igre Beli zajček in tabelami pred igralnicami.  
 

•  Teden otroka, aktivnosti v vrtcu, Dan z babicami in dedki, 5. 10. 2022 
 
Otroci so v vrtec povabili babice in dedke. Fizioterapevtka gospa Metka Vlaj je za njih pripravila 
zanimive aktivnosti ob katerih se lahko skupaj družijo, razgibavajo predvsem pa zabavajo.  
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