
                                                                                       
 

 

                                                                        

                                                                                            
DELOVANJE PROJEKTA Z NASLOVOM 

TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV 

PODASLOV 

Akcija: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah  

Projekt traja 3 leta (2017-2020). Vodi ga Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Koordinatorica projekta je mag. Marta Novak, višja svetovalka na Zavodu Republike 

Slovenije za šolstvo. 

KRATEK OPIS DELOVANJA PROJEKTA 

S projektom Dijaki dijakom  za varno mobilnost želimo ozavestiti čim večje število 

dijakov o pomenu varne mobilnosti. V ta namen bomo na srednjih šolah spodbujali 

oblikovanje klubov Dijaki za varno mobilnost, kot neformalnih oblik povezovanja 

dijakov. 

Cilji projekta so:  

- dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;  

- pri dijakih krepiti  veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav 

način življenja; 

- dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;  

- dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih 

v okviru akcije; 

- strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri 

opravljanju aktivnosti za varno mobilnost; 

- promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju; 

- povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega 

ozaveščanja o varni mobilnosti. 

 



                                                                                       
 

 

V prvem letu delovanja je bilo vključenih 28 srednjih šol. V drugem letu so se 

priključile še 4 šole, skupaj 32 srednjih šol, 32 ravnateljev, okrog 55 učiteljev in 

okrog 530 dijakov. Aktivnosti za dijake izvaja 11 zunanjih partnerjev. 

Sodelujoče šole so vključene v pet regijskih središč.  

Na posameznih šolah delujejo klubi. V  klubu bodo dijaki opravljali različne 

preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti, 

predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno 

povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj. Na šoli aktivnosti 

usmerja učitelj, ki ga imenuje ravnatelj.   

CILJI KLUBA 

Dijaki: 

- Razumejo dogajanja v cestnem prometu z vidika varne mobilnosti. 

- Pridobivajo in okrepijo znanje in veščine za varno ravnanje v cestnem 

prometu.  

- Prepoznajo ustrezno ravnanje v cestnem prometu in širijo (svoje pozitivne) 

izkušnje med druge dijake.  

- Spodbudijo vrstnike k čim večji vključenosti v aktivnosti akcije. 

 

V klubu bo dijak opravljal aktivnosti na različnih področjih varne mobilnosti: 

Aktivnost 1: Udeležil se bo delavnic, ki jih bodo organizirali potencialni partnerji 

(glej tabelo 1 v prilogi). Vsak dijak mora vsako leto izbrati najmanj dve delavnici in se 

vanju aktivno vključiti ter načrtovano nalogo opraviti glede na navodila. Drugo in tretje 

leto sodelovanja si dijak izbere nove delavnice. Po treh letih delovanja v klubu lahko 

vsak dijak opravi največ 6 predvidenih aktivnosti.   

 

Aktivnost 2: Vsak dijak v klubu vodi e-listovnik, v katerem beleži/dokumentira potek 

opravljanja aktivnosti v okolju OneNote Online ali e-listovnik Mahara 

https://listovnik.sio.si/. E-listovnik bo imel obvezni in ustvarjalni del. Elementi 

obveznega dela e-listovnika  bodo določeni in z njimi bo učitelj seznanil dijake ob 

vstopu v klub, vsebino ustvarjalnega dela določi dijak sam. 

 

Aktivnost 3: Dijak bo pomen varne mobilnosti širil med vrstniki s pridobivanjem 

enega novega člana kluba med dijaki v obdobju treh letih. 

 

Aktivnost 4: Na šoli bodo opravili raziskovalno/projektno nalogo na dogovorjeno 

temo (npr. Potovalne navade mladih ...), ki bo vključena v Gibanje znanost mladini in 

predstavljena na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 

 

Aktivnost 5:. Dijak bo sodeloval na najmanj dveh natečajih s področja varne 

mobilnosti (en natečaj na leto). 

https://listovnik.sio.si/


                                                                                       
 

 

 

Aktivnost 6: Dijak se bo vključil v aktivnosti šole na temo varne mobilnosti (dan 

odprtih vrat za druge SŠ, OŠ, okrogle mize, predavanja, razstave,  organizacija 

debate na šoli na temo varne mobilnosti, predstavitev raziskovalne naloge za 

vrstnike) ali ponujenih aktivnosti šol regijskih središč (šole regijskih središč). 

 
 
Dijaki opravljajo aktivnosti v klubu na šoli, se udeležujejo regijskih srečanj, 
pripravljajo raziskovalne/projektne naloge, iščejo nove pridružene člane za delo v 
klubu na temo varna mobilnost. S pomočjo e-listovnika (portfolia) načrtujejo in 
spremljajo aktivnosti na temo varna mobilnost, sodelujejo z drugimi.   
 
Dijaki so sodelovali na natečaju z naslovom Varna mobilnost, ki ga je razpisal Zavod 
RS za šolstvo.  Na natečaj se je prijavilo 11 šol. Kriteriji za ocenjevanje izdelkov so 
bili naslednji: izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost. 
Razpisane teme so bile: Naj film, promovideo, Naj fotoknjiga, Najboljša kampanja na 
družabnih omrežjih, Najboljše glasbeno delo.  
Med pravočasno prispelimi smo izbrali 3 najboljše glede na postavljene kriterije. 
 
Pošiljamo vam povezave do teh filmov,  spletnih omrežij, s katerimi 
kandidiramo na razpisu.   
 

1. mesto s tremi izdelki 
 

Skupina A: BUP – Da promet ne bo v obup (kampanja na družabnih omrežjih)  
- https://www.instagram.com/bajnof.promet/ 
- https://www.facebook.com/Bajnof%C5%A1ki-urad-za-promet-BUP-

330450990881760/ 
 

Skupina B: Ceste želijo revolucijo (film, promovideo) 
-  https://youtu.be/I4cRCpYB6G4 

 

Skupina C: Ceste so spregovorile (film, promovideo) 
-   https://youtu.be/prU0dFRr1LE 

 

2. mesto (2 drugi mesti) 
 

A: PLOČNIK JE VAREN, TAM ZABAVEN... 
- https://www.youtube.com/watch?v=Btraazitv-8 

B: So mladi nevarnost v prometu? 
-  https://www.youtube.com/watch?v=5Bv5nhr2mQ4&feature=youtu.be 
 

3. mesto: FB kampanja; 
- https://www.facebook.com/VARNO-V-SVET-

2225230547713288/?msite_modal=composer&notif_t=aymt_upsell_tip&notif_i
d=1549890738540711&ref=m_notif 

https://www.instagram.com/bajnof.promet/
https://www.facebook.com/Bajnof%C5%A1ki-urad-za-promet-BUP-330450990881760/
https://www.facebook.com/Bajnof%C5%A1ki-urad-za-promet-BUP-330450990881760/
https://youtu.be/I4cRCpYB6G4
https://youtu.be/prU0dFRr1LE
https://www.youtube.com/watch?v=Btraazitv-8
https://www.youtube.com/watch?v=5Bv5nhr2mQ4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/VARNO-V-SVET-2225230547713288/?msite_modal=composer&notif_t=aymt_upsell_tip&notif_id=1549890738540711&ref=m_notif
https://www.facebook.com/VARNO-V-SVET-2225230547713288/?msite_modal=composer&notif_t=aymt_upsell_tip&notif_id=1549890738540711&ref=m_notif
https://www.facebook.com/VARNO-V-SVET-2225230547713288/?msite_modal=composer&notif_t=aymt_upsell_tip&notif_id=1549890738540711&ref=m_notif


                                                                                       
 

 

Projekt bo potekal do leta 2020. Aktivnosti se bodo nadaljevale na šolah po zaključku 
projekta. Ustvarili bomo gibanje za mlade/dijake v srednjih šolah z namenom 
ozaveščanja prometne varnosti njih samih in drugih.  Usmerjali jih bomo v mreženje, 
širjenje, v gibanje z namenom vključevanja čim več dijakov o prometni varnosti, varni 
in trajnostni mobilnosti. Na način mreženja, širjenja aktivnosti po srednjih šolah med 
dijake, izmenjave izkušenj na področju varne/trajnostne mobilnosti in primerov dobrih 
praks bomo razvijali inovativnost, ustvarjalnost in zaupanje ter odgovornost.  

Primeri dobre prakse s sloganom »Dijaki dijakom« so prenosljivi  in bodo prenosljivi 
na druge šole in dijake. Prenos je možen iz srednjih šol tudi na osnovnošolsko 
izobraževanje.  

Projekt je promoviran po celotni Sloveniji in zajema vse regije (regijska pokritost) ter 
se vsako leto širi na druge/nove šole in nove dijake (dijaki 1. letnikov šol v projektu) 
na obstoječih šolah. Projekt deluje neprekinjeno tri leta, kjer so predpisane aktivnosti 
z dokumentom, v katerem so določeni cilji, šest aktivnosti ter drugo. Na šoli vodijo 
klub učitelji/profesorji/vodstveni delavci, ki so vključeni v projekt.  

Projekt je merljiv. V spletno okolje (https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9469) se 

zapisujejo načrtovane in realizirane aktivnosti, ki tečejo na šolah in aktivnosti 
sodelujočih partnerjev. Zavod Republike Slovenije za šolstvo načrtuje, spremlja in 
evalvira delo v projektu. Izvaja strokovna srečanja z vodji aktivnosti na šolah in 
sodelujočimi partnerji.  

Projekt razvija in širi kulturo vedenja ter odgovorno ravnanje v cestnem 
prometu, ozavešča pomen varne in trajnostne mobilnosti pri dijakih ter 
vzpostavlja mrežo, v kateri dijaki dijakom predstavljajo izkušnje in promovirajo 
dobre prakse. 

 
Prijavo pripravila: mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo 

 
 

 
Ljubljana, maj 2019 
 
 
 

Direktor 
Dr. Vinko Logaj 

 
po pooblastilu mag. Marta Novak 
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