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TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH  » Gremo PEŠ« 

 

Pri igri Gremo peš s kokoško Rozi! in Beli zajček sodeluje 232 osnovnih šol in vrtcev 

Pri igri Gremo peš s kokoško Rozi! in Beli zajček je razvita z namenom promocije in spodbujanja 
trajnostne mobilnosti med slovenskimi osnovnošolskimi učenci, otroci, njihovimi starši, učitelji in 
vzgojitelji. Namen aktivnosti je, da spodbudi osnovnošolce, otroke, kot tudi njihove starše, učitelje 
in vzgojitelje, da se v šolo ali vrtec in iz njiju ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na način 
trajnostne mobilnosti - peš, s kolesom, skirojem, rolko, javnimi prevoznimi sredstvi, ali, če zaradi 
varnosti ne gre drugače, s skupno vožnjo z avtomobilom ali tako imenovanim kombiniranim 
potovanjem. 

V okviru projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah« Ministrstva za infrastrukturo je bil 
uspešen konzorcij partnerjev, ki ga sestavljajo: Razvojna agencija Sinergija; CIPRA Slovenije, društvo 
za varstvo Alp; FOCUS, društvo za sonaraven razvoj; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in IPoP, 
Inštitut za politike prostora.  

V jesenskem delu izvaja aktivnost 120 osnovnih šol in 112 vrtcev, vključenih je preko 26.000 učencev 
in 13.600 otrok v vrtcih.  

Usposobljenih več kot 290 učiteljev in vzgojiteljev za delo na področju trajnostne mobilnosti  

Konzorcij partnerjev je v poletnih mesecih izvedel 9 regijskih usposabljanj namenjenih 
koordinatorjem aktivnosti trajnostne mobilnosti v šolah in vrtcih. Regijska usposabljanja so potekala 
v Kosezah v Ljubljani, Ivanjkovcih, Artičah, Dobu pri Domžalah, Stopičah in Brezovici pri Ljubljani, 
kjer so jih prijazno gostile tamkajšnje osnovne šole.  

Dvodnevna usposabljanja so vodili multiplikatorji  kateri so opravili predhodna izobraževanja  s člani 
konzorcija. Regijski multiplikatorji so nato samostojno predavali vsebine koordinatorjem, ki skrbijo 
za izvajanje aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi! v osnovnih šolah ter Beli zajček v vrtcih.  

Koordinatorjem so bile predstavljene teme trajnostnega razvoja, trajnostne mobilnosti, vključevanja 
trajnostne mobilnosti v učne in vzgojne procese ter aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi in Beli zajček. 
Poudarek je bil tudi na delu v skupinah, praktičnih primerih pedagoških dejavnostih povezanih s 
trajnostno mobilnostjo ter prenosom izkušnje med vzgojitelji, učitelji, multiplikatorji in člani 
konzorcija.  

Tako Gremo peš s kokoško Rozi, ki spodbuja trajnostne prihode šolarjev kot Beli zajček, ki starše in 
najmlajše spodbuja k aktivnemu prihodu v vrtec bodo v naslednjih 12 mesecih pospremile tudi različne 
pedagoške aktivnosti učiteljev in vzgojiteljev, ki v projektu sodelujejo. 

Za učitelje in vzgojitelje, ki bi v prihodnjem letu radi koordinirali aktivnosti na njihovi osnovni šoli ali 
vrtcu bomo organizirali še dve usposabljanji, in sicer v marcu 2020 ter juniju 2020. Prijave za 
usposabljanja se bodo odprle v januarju 2020, o čemer boste obveščeni prek okrožnice in na spletni 
strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.  

  


