
 
Trajnostna mobilnost v praksi –  

 
S prakso podprta promocija in 

izobraževanje o trajnostni 
mobilnosti      

 



Problem, ki ga projekt naslavlja 

 
Promet je največji vir emisij 
toplogrednih plinov v sektorjih, ki 
niso vključeni v trgovanje z emisijami 
in predstavlja največjo grožnjo za 
podnebne  spremembe. 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Kljub temu, da je Slovenija v zadnjih letih napravila opazen napredek k povečanju energetske učinkovitosti na številnih področjih, je na področju mobilnosti zaradi zelo netrajnostnih mobilnostnih navad uspeh neznaten, kar se kaže tudi v številnih kazalcih trajnostne mobilnosti, ki nas uvrščajo proti repu Evropske Unije. Poleg tega pa je promet največji vir emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami in predstavlja največjo grožnjo za podnebne  spremembe.  Projekt Trajnostna mobilnost v praksi skozi proces izobraževanja in promocijo trajnostne mobilnosti tangira tiste ciljne skupine, ki lahko pomembno vplivajo na percepcijo trajnostne mobilnosti delov javnosti, s katerimi so v dnevnih stikih.



Namen projekta 
Izobraževati, ozaveščati in informirati multiplikatorje (medije, 
učitelje, ravnatelje, zaposlene na občinah) in posledično širšo javnost 
o koristih blaženja podnebnih sprememb na področju mobilnosti ter 
jih usposobiti za prehod v nizkoogljično družbo, katere mobilnost bo 
temeljila na javnem prevozu, nemotoriziranih oblikah premikanja ter 
drugih alternativnih, nizkoogljičnih načinih prevozov. 
 

Presenter
Presentation Notes
CILJI: Pripraviti nabor dobrih praks trajnostne mobilnosti v Sloveniji in tujini: ta nabor bo nekašen “State of the Art” za trajnostno mobilnost v Sloveniji in bo služil nadaljnjim fazam projekta, hkrati pa bo namenjen širši zainteresirani javnosti ter odločevalcem.Usposobiti 70 - 120  multiplikatorjev (30 - 45 učiteljev in ravnateljev OŠ, 8 - 15 novinarjev ter 30 - 45 zaposlenih na občinah) v Sloveniji za multipliciranje vsebin trajnostne mobilnosti in izvajanje trajnostne mobilnosti v širši javnosti.Krepiti zavedanje ter informiranje o pomembnosti trajnostne mobilnosti kot enega temeljev prehoda na trajnostno paradigmo.



Aktivnosti 
 

  Zbornik dobrih praks 
 
 
 
 

 
• Na področju urbane mobilnosti (mesta, suburbana naselje) z vidika pešačenja, 

kolesarjenja in javnega prevoza v Sloveniji in tujini 
• Na podeželju na področju trajnostne mobilnosti, na območjih razpršene poselitve v 

Sloveniji in tujini 
• V turističnih krajih z vidika pešačenja, kolesarjenja in javnega prevoza v Sloveniji in 

tujini 
• Na področju organizacij dogodkov z vidika trajnostne mobilnosti v Sloveniji in tujini 
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Presentation Notes
SKLOP 1: �Dejavnosti vodenje in koordinacija projekta ter obveščanje in informiranje javnosti o projektu



 
Aktivnosti 
   
Seminarji o TM  
• Za učitelje in vodstva OŠ  
• občine  
• novinarje 
 

Ekskurzija v Bolzano 
Ogled primerov dobrih  
praks z javnim prevozom  
za izbrane multiplikatorje. 

 



 
 Aktivnosti  
 
Promocija trajnostne mobilnosti v praksi 
 

 
 

 
 

Zaključna konferenca 
 
 8.12.2016 



Rezultati projekta 

•Zbornik dobrih praks 
•Pet seminarjev 
•Ekskurzija 
•Film 
•Zaključna konferenca 
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Presentation Notes
Zbornikdva izvedena seminarja- 30 do 45 učiteljev OŠ usposobljenih za podajanje vsebin trajnostne mobilnosti v OŠ; izvedba enega seminarja za ravnatelje;- 10 - 15 ravnateljev OŠ absolvira osnovne značilnosti trajnostne mobilnosti za osnovne šole in pripravi refleksijo novih vsebin v domače delovno okolje;- izvedba dveh seminarjev za zaposlene na občinah;- 30 -45 zaposlenih po občinah absolvira osnovne značilnosti TM na lokalni ravni in pripravi refleksijo novih vsebin v domače delovno okolje;Ekskurzija s filmomKonferenca



Več: 
• http://focus.si/trajnostna-mobilnost-v-praksi/ 

 
• Film: YOUTUBE: Ogled dobrih praks trajnostne 

mobilnosti v Bolzanu 
https://www.youtube.com/watch?v=AzdMq-

XKjLU&t 
 
• Anamarija Jere, CIPRA Slovenija 
 anamarija.jere@cipra.org 
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9.00–9.20 Pozdrav in predstavitev programa in projekta (Anamarija 
Jere, CIPRA Slovenija) 

9.20–9.50 Zakaj potrebujemo trajnostno  mobilnost? (Matej Ogrin, 
Filozofska fakulteta) 

9.50–10.20 Trajnostna mobilnost v šolah: modna muha ali nepogrešljiv 
vedenjski vzorec? (Tatjana Resnik Planinc, Filozofska 
fakulteta) 

10.20–10.50 Odmor 
10.50–11.20 Kako poučevati trajnostno mobilnost? Primer učnih gradiv s 

področja trajnostne mobilnosti. (Tatjana Resnik Planinc, 
Filozofska fakulteta) 

11.20–11.40 Vloga nevladnih organizacij pri poučevanju trajnostne 
mobilnosti  (Marjeta Benčina, društvo Focus) 

11.40–12.00 Predstavitev igre Prometna kača (Katja Karba, Razvojna 
Agencija Sinergija) 

12.00–12.20 Predstavitev projekta Bicivlak in Pešbus (Inštitut za politike 
prostora) 

12.20–12.40 Ostali primeri dobrih praks (Matej Ogrin, Filozofska 
fakulteta) 

12.40–14.00 Kosilo  v lastni režiji (pizzerija Foculus, gostilna Lipa…) 
14.00–14.30 Delavnica 1: Kakšne igre za uveljavljanje trajnostne  mobilnosti 

potrebujemo?  
14.30–15.00 Poročanje 1 
15.00–15.30 Delavnica 2: Kakšna gradiva za uveljavljanje trajnostne  

mobilnosti potrebujemo? 
15.30–16.00 Poročanje 2 
16.00–16.20 Zaključki seminarja 
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