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O prometu …
… in naših potovalnih navadah

Misija: Zeleni koraki
2017-2018
Spodbujanje trajnostne mobilnosti
v Sloveniji

Zakaj „Misija: Zeleni koraki“?

Kljub sodobnemu načinu življenja …

Vpliv na naše okolje,
zdravje in kakovost
življenja

Izbira prevoznega
sredstva v vsakdanjem
življenju

… lahko poskrbimo za okolju in zdravju prijaznejše
načine prevoza.

Hoja, kolesarjenje,
javni prevoz

Zdrav način
življenja

Sami … in skupaj

Komunalno
podjetje

• Dan ali teden trajnostne mobilnosti
Lokalna
skupnost

Poklicni
vozniki,
inštruktorji

• Opazovanje okoljskih in prometnih
vidikov vsakdanjih poti: vrtec, šola, delo,
trgovina, prijatelj
• Varnost: pločniki, kolesarske steze,
oznake

Elektromobilnost, plin,
hibridni pogon …

Zdrav način življenja

Varnost v
prometu

Kaj in kako?

Starši
Vrtec, šola

Hoja, kolesarjenje,
javni prevoz …

Elektromobilnost,
plin, hibridni
pogon …

• Okoljski vidiki: zelene površine,
urejenost (parkirišča, dvorišča)

Varnost v prometu

• Nagradni natečaj

Prometniki
…
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Vrtec in 1. triada OŠ
Misija 1 in 2:
Štejem korake, ohranjam okolje – kdo je z menoj?
Likovni izdelek (risba, maketa, poster,
risanje s kredo na tla …)
Prikaz izbrane poti (vrtec-dom, šola-knjižnica,
šola-gledališče itd.) z izbranih prevoznim
sredstvom, varnost pot
Prikaz parkirišča/kolesarnice, parkiranje
avtomobilov v vrtcu oziroma šoli, dovozne
poti za kolesarje, ozelenitev, osenčenost

2. In 3. triada OŠ
Misija 3 in 4: Zelena pot do zelenih parkirišč
Foto kolaž, strip, video,
predstavitev/razstava na šoli ali v domačem
kraju
Prikaz izbrane poti:
dom-trgovina, dom-šola, dom-drugi javni
objekt z dvema različnima prevoznima
sredstvoma
Prikaz trajnostnih elementov poti ali
parkirišča

Srednje šole in fakultete
Misija 5: Zelena pot do zelenih parkirišč
ali Zelena pot do šole/fakultete
Foto kolaž, strip, video, predstavitev/razstava
na šoli ali v domačem kraju
Prikaz izbrane poti:
dom-trgovina, dom-šola, dom-fakulteta z
dvema različnima prevoznima sredstvoma
Prikaz trajnostnih elementov poti ali parkirišča
Seminarske in raziskovalne naloge

Več …
• Priprava gradiva o trajnostni
mobilnosti z elektromobilnostjo
• Vprašalnik o trajnostni
mobilnosti:
o za učence
o za starše

• Opis projekta in navodila,
predlogi, viri

• Zaključni dogodek, razstava:
BTC

• Predloga plakata o spremljanju
načinov prihoda v ustanovo
• www.ekosola.si

VABLJENI!
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