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O AKCIJI 

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo 

vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog 

udeležencev v prometu.  

Z akcijo 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. 

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 bo aktivnosti usmerjal učitelj, ki ga bo imenoval ravnatelj.   

Cilji akcije 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. 

 

SODELUJOČI 

● PARTNERJI: Javna agencija RS za varnost  prometa, policija, Ministrstvo za 

infrastrukturo, nevladne organizacije in društva (Rdeči križ Slovenije, Zavod 

Varna pot, Zavod Vozim, ZŠAM, Avto moto zveza Slovenije, centri varne 

vožnje, Zveza šoferjev amaterjev Slovenije), Organizacija NERVteh.  

● SREDNJE ŠOLE, ki se bodo vključile v akcijo. 

● REGIJSKA SREDIŠČA: SC Nova Gorica, SC Celje, SC Krško, SC Maribor, 

SPSŠB Ljubljana.  

● ZRSŠ: nosilec akcije.  
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KLUB DIJAKI ZA VARNO MOBILNOST 

Klub Dijaki za varno mobilnost je neformalna oblika povezovanja dijakov na šoli. 

Osnovni namen kluba je medsebojno povezovanje, izmenjava ter širjenje znanja in 

izkušenj. V klubu bodo dijaki opravljali različne aktivnosti s ciljem razvijanja 

kompetence varne mobilnosti, predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne 

mobilnosti in se medsebojno povezovali.  

Pogoj za vzpostavitev in delovanje kluba je članstvo najmanj 5 dijakov na šoli. 

V prvem letu izvajanja akcije je število učiteljev, ki usmerjajo  aktivnosti na šoli 

odvisno od števila dijakov v klubu - na enega učitelja je lahko največ 10 dijakov 

(šolsko leto 2017/2018). V drugem in tretjem letu delovanja kluba je število dijakov na 

enega učitelja največ 30. 

Članstvo dijakov v klubu je prostovoljno in se izkazuje z virtualno člansko izkaznico1. 

V začetku akcije se v klub na šoli vključijo dijaki prvih letnikov, ki lahko v akciji 

sodelujejo tri leta. Drugo in tretje leto akcije se tem dijakom v klubu lahko pridružijo 

drugi dijaki iste šole. V klubu bodo dijaki opravljali različne ponujene aktivnosti. Dijaki 

se bodo v aktivnosti vključevali in delovali tudi s pomočjo družabnih omrežij.   

 

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 
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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: 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 4: Dijak bo sodeloval na najmanj dveh natečajih s področja varne 

mobilnosti (en natečaj na leto). 

 

Aktivnost 5: Dijak bo pomen varne mobilnosti širil med vrstniki s pridobivanjem 

enega novega člana kluba med dijaki v obdobju treh letih. 

 

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). 

 
 
 
VLOGA SODELUJOČIH 
 

● PARTNERJI: Partnerji v dogovoru s programskim odborom in vključenimi 

šolami načrtujejo in izvajajo predvidene delavnice ter spremljajo aktivnosti 

dijakov v akciji.  

 

● SREDNJE ŠOLE:  

○ Šole spodbujajo povezovanje dijakov v oblikovanje klubov.  

○ Učitelj, ki ga določi ravnatelj usmerja in koordinira aktivnosti na šoli 

(npr. pri raziskovalnih in projektnih nalogah, kjer je mentor ali glede na 

temo z dijakom izbere ustreznega mentorja, vodi seznam opravljenih 

aktivnosti dijakov v klubu, zagotavlja/posreduje informacije o poteku 

akcije na šoli, dogajanjih v klubu v smislu načrtovanja opravljanja 

aktivnosti, se usklajuje z izvajalci aktivnosti ...). 

○ Šola na svoji spletni strani ponuja  informacije o akciji Dijaki dijakom za 

varno mobilnost, spodbuja vključevanje dijakov v klub in njihovo 

delovanje.  

 

● REGIJSKA SREDIŠČA: Njihova naloga je povezovanje in koordiniranje šol in 

klubov v regiji, izvajanje posameznih aktivnosti. 

● ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO:  je nosilec akcije in koordinira delo. Pripravil in 

urejal bo stičišče za potencialne partnerje in sodelujoče srednje šole, ki bo 
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omogočalo pregled nad aktivnostmi akcije, informiranje in koordiniranje 

izvajanja aktivnosti akcije. Stičišče bo predstavljala spletna stran, ki bo 

ponujala pregledne in uporabne informacije o akciji, aktivnostih, delovanju 

klubov na šolah, načinih povezovanja in vključevanja dijakov ter podpiralo vse 

vključene pri  izvajanju aktivnosti.  
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