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INFORMACIJE IN NAVODILA ZA IZVEDBO 

DNEVA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 

v torek, 22. 9. 2020 

Mobilnostni načrt za šolski okoliš Osnovne šole Dob in Podružnične šole Krtina 

temelji na ukrepih, ki odgovarjajo na potrebe šolskega okoliša in sledijo ciljem:  

- spreminjanja in optimizacije potovalnih navad zaposlenih, učencev in 

staršev;  

- izboljšanja (varne) dostopnosti lokacije in promocije trajnostne mobilnosti.  

Mobilnostni načrt temelji na mehkih ukrepih, kot so obveščanje, izobraževanje in 

organizaciji prihodov v šolo znotraj zmogljivosti obstoječe infrastrukture. 

Poudarek načrta je na ukrepih, s katerimi spodbujamo zaposlene na šoli in 

učence, ki so izrazili pripravljenost za spremembe potovalnih navad in imajo to 

možnost, k dejanski spremembi. Pomembno prispeva tudi k izboljšanju razmer za 

tiste zaposlene in šolajoče, ki v šolo prihajajo peš, s kolesom ali javnim potniškim 

prometom. Na primer, če velik delež otrok v šolo prihaja z avtomobilom, vendar 

živijo v do 5 km oddaljenosti od OŠ, se načrt usmeri v ukrepe za spodbujanje 

hoje in kolesarstva. Če se velik delež zaposlenih vozi iz oddaljenih krajev, se načrt 

usmeri v ukrepe zmanjševanja potovalnih potreb, uporabo javnega prevoza in 

ukrepe za odgovorno rabo osebnega avtomobila.  

Osnovna šola Dob je bila v projektu Trajnostna mobilnost v šoli izbrana na 

podlagi primerljivosti šolskega okoliša z drugimi suburbanimi in podeželskimi 

šolskimi okoliši v Sloveniji. Ukrepi mobilnostnega načrta so prilagojeni 

značilnostim tovrstnega šolskega okoliša:  

- splošni dostopnosti,  

- obstoječim potovalnim navadam zaposlenih in šolajočih,  

- problematiki varnih poti v šolo in  

- velikosti šolskega okoliša.  

Tako bodo ukrepi, do neke mere, uporabni tudi za ostale šole s primerljivim 

šolskim okolišem. 

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti 

in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije 

toplogrednih plinov in porabo energije ter prostora. 

Za izdelavo mobilnostnega načrta smo pridobili grafične in tekstualne informacije 

za območje šolskega okoliša OŠ Dob in podružnične šole, ki so služile kot 

delovno gradivo in kot smernice za nadaljnje pridobivanje podatkov in 

oblikovanje ukrepov.  
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V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli smo v šolskem okolišu Dob 

opravili: 

 intervjuje z deležniki (starši, vodstvom šole, občino, lokalnim 

prebivalstvom, otroki), 

 anketirali zaposlene na šoli, 

 izvedli delavnice z otroki, 

 predstavili projekt na svetu staršev, 

 izvedli štetje prometa s pomočjo prostovoljcev, 

 opravili terenski pregled območja, 

 pregledali dokumentacijo in grafične/strateške dokumente občine. 

Kot rezultat projekta bo predstavljen akcijski načrt glede na predlagane ukrepe s 

področja racionalizacije avtomobilskih potovanj šolskega osebja, infarstrukturni 

ukrepi, promocija, izobraževanja, praksa in aktivnosti. 
 

 

TOREK, 22. 9. 2020: 

Od 8. do 9. ure: organiziran prihod učiteljev in učencev do šole iz vseh smeri 

šolskega okoliša – dan brez avtomobila. Za vključitev v organiziran prihod v šolo 

učenci oziroma njihovi starši OBVEZNO izpolnijo prijavnico najkasneje do 

srede, 16. 9. 2020 (učenci jo preko razrednika prejmejo v šoli). 

Le učenci z opravljenim kolesarskim izpitom lahko pridejo v šolo s kolesom sami. 
 

Učitelji se kot spremljevalci porazdelijo na posameznih predvidenih zbirnih 

mestih. 

Šolski avtobusi bodo vozili le delno (avtobusov za preduro ne bo), in sicer le iz 

sledečih smeri: 

1. Učenci iz Kokošenj, Zaloga pod Sv. Trojico in občine Moravče se 

peljejo z avtobusom do Sp. Krtine, nato peš z zbirnega mesta št. 2. 

2. Učenci iz Rače, Dolenje vasi, Račnega Vrha se peljejo z avtobusom do 

Sp. Krtine, nato peš z zbirnega mesta št. 2. 

3. Učenci s Sv. Trojice se peljejo z avtobusom do Gorjuše, nato peš z 

zbirnega mesta št. 5. 
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Prijava je OBVEZNA. 

 

Zbirna mesta, kjer bodo učitelji spremljevalci, so: 

1. Zbor pri PŠ Krtina - odhod 7.45 

 
 

2. Zbor Sp. Krtina pri hišni številki 114; odhod ob 8.00

 
 

3. Zbor pri tovarni Roletek; odhod ob 8.15 
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4. Zbor pri naslovu Turnše 41; odhod ob 8.00 za Turnše in Češenik 

 
 

5. Zbor pri naslovu Gorjuša 3 odhod; ob 8.15 

 
 

6. Zbor pri naslovu Količevo 20c; odhod ob 8.15 
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7. Zbor pri trgovini Hofer na Viru; odhod ob 8.15 

 
 

8. Zbor pri gostilni Januš; odhod ob 8.15
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9. Učenci iz Doba pridejo v šolo sami oziroma v spremstvu staršev. 

 

Ob prihodu v šolo od 8.45 do 9.05 sledi preverjanje prisotnosti po oddelkih. 

Od 9.20 do 11.05 dejavnosti na temo trajnostne mobilnosti po oddelkih. 

Od 11.10 do 12.45 dejavnosti na temo zdravja po razredih (pohod). 

 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje poteka po ustaljenem urniku. 


