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POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI V EVROPSKEM TEDNU 

MOBILNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI RAZKRIŽJE 

 

Na osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje od leta 2019 učence spodbujamo, da v šolo prihajajo 

na trajnosten način. Tudi v tem šolskem letu smo izvedli že vrsto dejavnosti, kar se tiče 

trajnostne mobilnosti. V tednu mobilnosti pa smo še toliko bolj dali poudarek na to temo. 

Učenci so v tem tednu beležili prihode v šolo, in sicer v posebno tabelo. Na tak način so  se 

trudili, da so res prihajali v šolo na trajnosten način. Po pregledu tabele sem ugotovila, da je 

velika večina učencev prišla v šolo s kolesom peš, s skirojem ali kombijem. Pri izvedbi le-tega 

nam je pomagala tudi občina, in sicer s spodbudnimi darili, kot so dežniki fluorescentne 

barve, odsevnike, obeske, torbe, itd. To je učence še dodatno motiviralo, da jih niso v šolo 

vozili starši. V tem tednu smo organizirali tudi peš bus, katerega so se udeležili predvsem 

mlajši učenci. Učenci predmetne stopnje pa so imeli športni dan Varno s kolesom. Kolesa so 

pregledali in pritrdili na kolesa nalepko »varno kolo«. Pogovarjali so se o varnem kolesarjenju 

in kako pomembno je da kolesarji upoštevajo cestno prometne predpise in da tudi kolesarji 

morajo biti na kolesu opremljeni z odsevniki in svetlimi oblačili. Pogledali so tudi prometno 

varnostni načrt naše šole in se seznanili oziroma osvežili znanje o varni poti, ki vodi od doma 

do šole.  Na ta dan so tudi kolesarili  in s kolesom spoznavali znamenitosti naše pokrajine.  

V tem tednu smo izvedli športni dan pohod, kjer so se učenci seznanjali o prometni varnosti, 

ko smo na cesti kot pešci. 

S sodelovanjem z občino Razkrižje smo se predvsem učenci razredne stopnje poučili o 

varnosti in obnašanju na avtobusu. Pogledali pa smo še si gledališko predstavo Črtek v 

mestu. 

Vsebine varnosti v prometu na šoli v veliki meri vključujemo tudi k pouku. Vsako leto 

sodelujemo v projektu Varno v vrtec in šolo, tako da tudi s tem projektom spodbujamo 

učence, da prihajajo v šolo trajnostno. Sodelujemo tudi v projektu Policist Len svetuje v 

katerega s vključeni starejši učenci in tudi na tak način učence poučujemo o prometni 

varnosti in pomenu trajnostne mobilnosti. 

Opažamo, da se učenci na naši šoli vedno bolj zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, kar se 

kaže v tem, da v šolo prihajajo peš, s kolesom, s skirojem, itd. Soj tovrstni prihodi niso 

značilni samo v tednu, ko beležijo prihode v šolo, ampak so postali stalnica skozi vse šolsko 

leto. 

 

                                                        Leonida Šeruga, koordinatorica trajnostne mobilnosti na šoli 



  

  



  

  

  

 



  

   

  

  

 


