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Povabilo šolam v projektu »Dijaki dijakom za varno mobilnost«  v drugem letu delovanja 
 
 
Čas trajanja: 3 leta (2017–2020) 
Nosilec: Zavod RS za šolstvo 
Koordinatorica: mag. Marta Novak 
 
 
O PROJEKTU: 
Z akcijo/projektom želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. V 
ta namen že v prvem letu vključevanja delujejo klubi na šolah z naslovom Dijaki za varno 
mobilnost. 
 
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 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. 
KLUB DIJAKI ZA VARNO MOBILNOST: 
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Klub »Dijaki za varno mobilnost« je neformalna oblika povezovanja dijakov na šoli. Osnovni 
namen kluba je medsebojno povezovanje, izmenjava ter širjenje znanja ter izkušenj. V klubu 
bodo dijaki opravljali različne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti, 
predstavljali svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali.  
 
Pogoj za vzpostavitev in delovanje kluba je članstvo najmanj 5 dijakov prvih letnikov na šoli in 
učitelj. Naslednje leto akcije se tem dijakom lahko pridružijo drugi dijaki iste šole. Dijaki se 
bodo v aktivnosti vključevali in delovali tudi s pomočjo družabnih omrežij.   
 
V klubu bo dijak opravljal aktivnosti na različnih področjih varne mobilnosti: 
 
Aktivnost 1: Udeležil se bo delavnic, ki jih bodo organizirali in izvajali sodelujoči partnerji. Vsak 
dijak mora vsako leto izbrati najmanj dve delavnici in se vanju aktivno vključiti ter načrtovano 
nalogo opraviti glede na navodila. Naslednje leto sodelovanja si dijak izbere nove delavnice.  
 
Aktivnost 2: Vsak dijak v klubu vodi e-listovnik (e-portfolio), v katerem načrtuje in 
dokumentira potek opravljanja aktivnosti, spremlja in evalvira lastne dosežke, opravljene 
aktivnosti. Učitelj seznani dijaka z nalogami v e-listovniku ob njegovem vstopu v klub na šoli. 
 
Aktivnost 3: Dijak bo pomen varne mobilnosti širil med vrstniki tako, da bo v obdobju treh let 
v klub povabil novega člana. 
 
Aktivnost 4: Na šoli bodo opravili raziskovalno/projektno nalogo na dogovorjeno temo (npr. 
Potovalne navade mladih...), ki bo predstavljena na različnih srečanjih.  
 
Aktivnost 5: Dijak bo sodeloval na najmanj dveh natečajih s področja varne mobilnosti (1 (en) 
natečaj na leto). 
 
Aktivnost 6: Dijak se bo aktivno vključil v dejavnosti na šoli na temo varne mobilnosti 
(predstavil bo raziskovalno/projektno nalogo, vodil ali sodeloval v delavnicah, sodeloval pri 
okrogli mizi na dnevu odprtih vrat za SŠ, OŠ, sodeloval pri razstavi, predstavil svoj video, 
sodeloval na debati na šoli in v drugih aktivnostih) ali pa se bo udeležil ponujenih aktivnosti 
šol regijskih središč. 
 
VREDNOTENJE OPRAVLJENIH AKTIVNOSTI DIJAKOV: 
 
I. Dijak, ki se akciji pridruži v prvem in/ali v  drugem letu oz. v šolskih letih 2017/2018 in 

2018/2019, je upravičen do: 
 
PAKET A: Če dijak izpolni aktivnost 1 (najmanj 2 delavnici na leto) in aktivnost 2, se mu vsako 
leto prizna OIV v obsegu 30 ur (prosta dijakova izbira). 
 
PAKET B: Če poleg aktivnosti iz paketa A izpelje še aktivnost 3 in 4, je upravičen do 10 % 
popusta pri opravljanju prve pomoči ali CPP. 
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PAKET C: Če ima dijak opravljenih vseh šest aktivnosti, mu te aktivnosti prinesejo 5 ur 
brezplačne vožnje (opravljanje vozniškega izpita kategorije B). 
 
II. Dijak, ki se akciji pridruži v  tretjem letu oz. v šolskem letu  2019/2020, je upravičen do 

naslednjega: 
 
PAKET D: Če dijak izpolni aktivnost 1(najmanj dve delavnici) in aktivnost 2, se mu priznajo OIV 
v obsegu 30 ur (prosta dijakova izbira). 
 
PAKET E: Če poleg aktivnosti iz paketa A izpelje še aktivnost 4 in 5, je upravičen do 10 % 
popusta pri opravljanju prve pomoči ali CPP. 
 
III. Če dijak iz kluba opravi do konca triletne akcije vsaj 3 delavnice iz aktivnosti 1 in aktivnost 

2, se mu omogoči ekskurzija, ki bo organizirana ob koncu triletne akcije (šolsko leto 
2019/2020).  

 
VREDNOTENJE DELA UČITELJA V KLUBU:  
Učitelj, ki sodeluje v razvojno-aplikativnem projektu »Dijaki dijakom za varno mobilnost«, 
prejme potrdilo po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki 
ga izda Zavod RS za šolstvo.  
 
VREDNOTENJE DELA NA ŠOLI:  
Šola postane središče varne mobilnosti, če:  

 v treh letih izpelje 3 dogodke v okviru aktivnosti 6; 
 vključi v klub najmanj 10 % dijakov celotne populacije na šoli, od katerih 

mora vsaj 50% dijakov, vključenih v akcijo, opraviti/zaključiti triletne 
aktivnosti 1 in 2;  

 vsaj 10 % dijakov, vključenih v akcijo, opravi aktivnosti 4 in 5. 
 
Ob zaključku akcije prejme šola naziv/potrdilo. 
 
VLOGA SODELUJOČIH: 
 

● 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 na šolah.  
○ Učitelj, ki ga določi ravnatelj, usmerja in koordinira aktivnosti v 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.  
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○ Vloga regijskih središč je povezovanje in koordiniranje šol in klubov v regiji ter 
izvajanje posameznih aktivnosti. 
 

● Zavod RS za šolstvo je nosilec akcije in koordinira delo. Pripravlja in ureja stičišče 
(spletna učilnica: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9469) za sodelujoče 
partnerje in sodelujoče srednje šole, kar bo omogočalo pregled nad aktivnostmi akcije, 
informiranje in koordiniranje. Za dijake bo pripravil spletno okolje GDocs in GSites. 

      
 
 

Konceptualna skupina Zavoda RS za šolstvo: mag. Marta Novak, Saša Kregar, Amela Sambolić 
Beganović in dr. Branko Slivar 
 
Programski odbor: mag. Marta Novak; predsednica, dr. Anton Polšak; Zavod RS šolstvo 
 
Projektna skupina (zunanji): mag. Tjaša Kotar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Urad za izobraževanje; predsednica, David Razboršek, Zavod Vozim; član, Robert Štaba, Zavod 
varna pot; član, mag. Vesna Marinko; Agencija za varnost prometa RS; član, mag. Fani Al-
Mansour, ravnateljica SPSŠB LJ; član. 
 
Digitalna podpora za ZRSŠ: Mojca Dolinar, Zavod RS šolstvo 
 
Strokovni recenzenti: izred. prof. dr. Darja Topolšek; Univerza Maribor,   izred. prof. dr. Jaka 
Sodnik; Fakulteta za logistiko, Univerza Ljubljana, dr. Mateja Markl, Agencija za varnost 
prometa RS. 
 


