
 
 

 
O PROJEKTU 

 

Projekt »Trajnostna pot = moja izbira« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje 

projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Nosilec projekta je društvo Sobivanje, 

projekt sofinancira Eko sklad, javni sklad RS. 

 

NAMEN 

 

 Zmanjšati onesnaženost zraka kot posledice prometa. 

 Povečati število kolesarjev, pešcev in ostalih trajnostnih oblik transporta. 

 Postaviti temelje za izdelavo načrtov trajnostnih poti in razvoj trajnostne prometne 

infrastrukture. 

 Z aktivnostmi povečati delež alternativnih oblik prevoza, zmanjšati delež 

avtomobilov, povečati stopnjo fizične aktivnosti in tako vplivati tudi na zdravje 

zaposlenih in otrok v izobraževalnih ustanovah. 

 S skupinskimi aktivnostmi krepiti socialne kompetence zaposlenih ter predvsem otrok 

in s tem v trajnost projekta poleg okoljskega in ekonomskega vidika vključiti tudi 

socialni vidik. 

 Povečati delež trajnostnega transporta med zaposlenimi v javnih ustanovah ter med 

otroci in družinami. 

 

POTEK PROJEKTA 

 

Projekt bo potekal od 03.05. 2018 do 30.11. 2018. K sodelovanju so povabljeni vrtci, 

osnovne in srednje šole.  

 

 »Dan trajnostne mobilnosti« – dogodki v ustanovah 



 

o V postopku prijav ustanov smo izbrali pet ustanov, na katerih bomo organizirali 'Dan 

trajnostne mobilnosti'.  

 

 

 

 

 

 

o V izbranih petih ustanovah bomo poleg izrisa načrta trajnostnih poti (v sodelovanju z 

Geodetskim inštitutom) izvedli dogodke, ki bodo vsebinsko razdeljeni na: 

- predavanja za starše in zaposlene, 

- izobraževalne delavnice za otroke. 

G. Sašo Niskač, bo iz lastnih izkušenj iz tujine, predstavil primer trajnostne prometne prakse.  

Predsednica društva Sobivanje, Nada Pavšer, bo povedala nekaj o tematikah trajnostne 

mobilnosti, ter vplivu na okolje in zdravje.  

Predstavnik Geodetskega Inštituta Slovenije pa vam bo predstavil pomen načrta trajnostnih 

poti okoli osnovne šole, po katerih v šolo pridejo vaši otroci.  

Med strokovnimi predavanji se bodo otroci zabavali z vodenimi delavnicami: 

a. Popravljanje zračnic in koles kot včasih – popravilo je lahko bolj trajnostno kot 

nakup novega 

b. Kviz o varnosti v prometu  - preverjanje znanja o obnašanju v prometu za 

otroke 

c. Poligon s poganjalčki za najmlajše – obnašamo se kot da smo na resnični cesti 

d. Kako izdelamo zemljevid – Geodetski Inštitut Slovenije 

V sklopu dogodka, ustanovi podarimo stojalo za kolesa, kolo, čelado in set za popravilo 

kolesa.  

o Končni cilj dogodkov je predvsem aktivno pospeševanje razvoja trajnostne mobilnosti, 

ozaveščanje ljudi o vplivu prometa na onesnaženost zraka in v spreminjanju miselnosti in 

navad ljudi. 

 

 

                     

OŠ Dravlje 11.10. 

Petrov vrtec 18.10. 

OŠ Benedikt 23.10. 

OŠ Sečovlje 6.11. 

OŠ Savsko naselje 7.11. 


