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           Spodbujanje kolesarjenja v vrtcih 



                                    je evropski projekt, katerega namen je 

spodbujanje vseživljenjskega kolesarjenja pri vseh starostnih 

skupinah prebivalstva s pomočjo različnih deležnikov (vladnih 

in nevladnih organizacij). 

 

CILJI PROJEKTA: 

•vpliv na spremembo sedečega življenjskega sloga z vpeljavo 

telesne dejavnosti v naš vsakdan, 

•uveljavljanje kolesarjenja kot zdrave oblike transporta v 

vsakdanjem življenju, 

•poudarjanje pomembne vloge kolesarjenja/zdravih vzorcev 

mobilnosti v zgodnjem otroštvu in ohranjanje te navade skozi 

vse življenje. 

 



 

               

            

 

 

            

 

 

           TRAJANJE PROJEKTA:  

 
Projekt se je začel 1.6.2008 in bo trajal do 31.5.2011. 

 

 

 

                 NOSILEC PROJEKTA V SLOVENIJI: 

 
Inštitut za varovanje zdravja RS 

(Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI) 

   

 

 

 

 

 

 

 



PARTNERJI PROJEKTA: 

 

  
•CTC – CTC CHARITABLE TRUST (Velika Britanija), 

•CMA - CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO (Portugalska) 

•ADFC - ALLGEMEINER DEUTSCHER FAHRRAD CLUB 

(Nemčija), 

•URZAD MIASTA KRAKOWA (Poljska),  

•MK – MAGYAR KEREKPAROS ERDEKVEDELMI 

SZABADIDOSPORT ES TURISZTIKAI SZOLGALTAÖ KLUB 

(Madžarska), 

•AG – AMT FÜR GESUNDHEIT (Liechenstein), 

•FGM-AMOR - FORSCHUNGSGESELLSCHAFT 

MOBILITAET GEMEINNUETZIGE Ges.m.b.H. (Avstrija),  

•IVZ – INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS (Slovenija), 

•FBB - FIETSERSBOND GESUNDHEIT (Belgija) 

•ECF - EUROPEAN CYCLISTS FEDERATION asbl (Belgija). 



PROJEKT LIFE CYCLE V SLOVENIJI: 

   Inštitut za varovanje zdravja RS (Center za preprečevanje 

   kroničnih bolezni CINDI) razvija in izvaja implementacijo 

ukrepov za spodbujanje kolesarjenja pri vseh starostnih 

skupinah prebivalstva: 

•  predšolski otroci, 

•  šolski otroci, 

•  delovna populacija, 

•  seniorji. 



Urbani in ruralni modul/vzorec za 

implementacijo kolesarjenja: 

• Urbani modul: LJUBLJANA - Četrtna skupnost 

Bežigrad (1 vrtec, 2 osnovni šoli, 1 delovna 

organizacija, društva upokojencev in dom starejših 

občanov). 

 

• Ruralni modul: BELTINCI (1 vrtec, 1 šola in del 

odraslih prebivalcev te lokalne skupnosti). 



EVALVACIJA PROJEKTA: 

• evalvacijski vprašalnik: 

     1. pred začetkom posamezne implementacije ukrepov, 

     2. po zaključku prve in druge implementacijske faze projekta, 

                         

• razvita je bila posebna baterija testov za starejše 



UKREPI ZA PREDŠOLSKE OTROKE: 

• Spodbujanje že obstoječih projektov (Zlati sonček). 

 

 

• Ureditev prometnega kotička v vrtcu. 

 

 

• Umetniški natečaj na temo kolesarjenja. 

 

 

• Različni kolesarski dogodki. 



     Spodbujanje kolesarjenja preko igre 

Učenje kolesarjenja na poganjalčku 

 



 

• Spodbujanje staršev, da otroke 

pripeljejo v vrtec s kolesom. 

 

• Različne aktivnosti za spodbujanje 

kolesarjenja pri starših otrok, da bodo 

dober zgled svojim otrokom. 



AKTIVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE: 
 

 
 

• Prometni dan na temo kolesarjenja. 

 

• Ureditev kolesarskega kotička. 

 

• Kolesarski krog. 

 

• Udeležba na kolesarskih tekmovanjih (Kaj veš o prometu?, 

Otroški kolesarski izziv itd.) 

 

• Delavnica o kolesarjenju. 

 

              

 

. 



Spodbujanje že obstoječih programov/projektov 

            (kolesarski izpiti v osnovnih šolah) 

   Umetniški natečaj na temo 

                 kolesarjenja 



  Organizacija različnih kolesarskih dogodkov 

 



            AKTIVNOSTI ZA ODRASLE: 

• Preizkus telesne zmogljivosti 

 

• Različni kolesarski dogodki                              



        “Tečaj varne vožnje na kolesu” 

 

Implementacija kolesarjenja v zdravstvenovzgojne 

delavnice povezane s telesno dejavnostjo. 

(Telesna dejavnost - gibanje in Zdravo hujšanje). 

 



  Akcija “Kolesarimo na delo”       

                                                      in  

 

                                        

 

 

 

 

       

Akcija “Zbirajmo kolesarske točke” 

     za udeležbo na različnih kolesarskih         

dogodkih   

         

                            

 

 

 

 



ODMEVNEJŠE AKTIVNOSTI PROJEKTA 



“ORIENTACIJSKO KOLESARJENJE” 
 za predšolske otroke 

• Ideja je bila razvita in implementirano v sodelovanju z Vrtcem Jelka iz Ljubljane, 
Svetom za preventivno in vzgojo v cestnem prometu MOL in na nacionalni ravni, 
Športno zvezo Ljubljane, Kolesarsko zvezo Slovenije in drugimi partnerji. 

• Lanije bilo Orientacijsko kolesarjenje za predšolske otroke po mestnem središču 
Ljubljane ob Dnevu brez avtomobila izvedeno že drugo leto zapored. 

• Otroci so se dogodka udeležili skupaj s starši (družinami). Proga je bila sestavljena iz 
različnih postaj z nalogami, za uspešno opravljeno nalogo pa so otroci dobili 
štampiljko. Ob koncu so za vse uspešno opravljene naloge in zbrane štampiljke prejeli 
nagrado. 

• Na prvi postaji so prejeli navodila in zemljevid proge ter bili pregledani, če so 
ustrezno opremljeni za kolesarjenje. Druge postaje so vključevale naslednje naloge: 
izberi kolesarsko izmed različnih čelad, popravilo kolesa, pravilna uporaba semaforja, 
kolesarski kviz, ugani pravilne dele kolesa, kolesarski poligon, ogled umetniškega 
natečaja, svetovalnica o nadomeščanju tekočin s podelitvijo nagrad.  

 

 

 

 

 

 

 



UMETNIŠKI NATEČAJ NA TEMO 
KOLESARJENJA 

• Natečaj je bil organiziran leta 2009 v vrtcih Jelka in 
Beltinci. 

• Otroci so ustvarjali na temo kolesarjenja. 

• Razstava izdelkov je bila ob dnevu brez avtomobila 
2009 v ljubljanski mestni hiši. 

• Vsi udeleženci so prejeli nagrado, ki smo jo podelili na 
osrednjem dogodku evropskega tedna mobilnosti. 

• Osrednjega dogodka v Ljubljani so se udeležili tudi 
otroci iz vrtca Beltinci. 



      PROMETNI DAN  
             na temo kolesarjenja 

• V vrtcu Jelka so dve leti zapored  organizirali prometni  dan, z glavno 
vsebino kolesarjenje. 

• V različnih delavnicah smo otrokom prikazali osnove prve pomoči pri malih 
poškodbah, ustrezno zaščito pred soncem, ustrezno opremo za kolo in 
kolesarjenje ter koristi telesne dejavnosti. 

•  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  je pripravil kolesarski 
poligon z ovirami ter delavnico za otroke in starše o prometni varnosti in 
kolesarskih čeladah.  

• Na “prometni preprogi” so se učili prometnih predpisov. 

• Člani kolesarske zveze Slovenije so prikazali krpanje zračnic . 

• Starši so lahko s pomočjo Urbanističnega inštituta  ugotavljali svoje 
kolesarske poti. 

•  Razstavljeni so bili izdelki umetniškega natečaja. 

 



    “KOLESARSKI KROG”  
                  za osnovnošolce 

• Kot sedaj že tradicionalno vsako leto, je tudi v lani potekal “Kolesarski 
krog” za osnovnošolce po Ljubljani. 

• Kolesarski krog je bil v sklopu projekta LIFE CYCLE dopolnjen s postajo 
“Kolesarjenje za zdrav življenjski slog”, v okviru katere osnovnošolci 
spoznajo zdravstveni vidik kolesarjenja. 



IZOBRAŽEVANJE 
               v sklopu projekta LIFE CYCLE 

• Modul za splošno populacijo: 

- “Tečaj varne vožnje za kolesarje” (posebej prilagojen za delovno populacijo in 

za seniorje) 

 
• Modul za izobraževalce (deli se na dva dela): 

- “Tečaj varne vožnje na kolesu” (za pedagoške delavce) 

- “Tečaj varne vožnje na kolesu za promotorje zdravega kolesarjenja – Varno 

na kolo za zdravo telo” (za zdravstvene in športne delavce/strokovnjake) 

Zgoraj omenjena izobraževanja smo razvili v sodelovanju s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu MOL in na nacionalni ravni, Kolesarsko zvezo Slovenije 

ter drugimi partnerji. 



        “Tečaj varne vožnje na kolesu” 

(izobraževanje za pedagoške delavce) 

 

• Za učitelje OŠ Bežigrad in OŠ Savsko 
naselje ter vzgojitelje Vrtca Jelka je bilo 
organizirano izobraževanje “Tečaj varne 
vožnje na kolesu”, na katerem so posamezniki 
lahko osvežili in nadgradili svoje znanje 
povezano s kolesarjenjem z namenom 
uspešnega spodbujanja kolesarjenja pri 
otrocih, da bodo znali staršem ustrezno 
svetovati in bodo sami lahko dober zgled 
otrokom glede kolesarjenja. 

 

• Izobraževanje je bilo sestavljeno iz 
teoretičnega in praktičnega dela. V 
teoretičnem delu so spoznali zgodovino 
kolesarjenja, osvežili svoje znanje povezano 
s cestnoprometnimi predpisi in obnašanjem v 
prometu v vlogi kolesarja ter spoznali 
zdravstvene vidike kolesarjenja. V 
praktičnem delu pa so spoznali animacijske 
metode za otroke ter se preizkusili v vožnji 
kolesa na spretnostnem poligonu in v realnem 
okolju. 



        “Tečaj varne vožnje za kolesarje” 

(izobraževanje za seniorje) 

 

• Za slušatelje Univerze za tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani je bilo organizirano 
dvomesečno izobraževanje “Tečaj varne vožnje 
za kolesarje”, na katerem so lahko osvežili 
oziroma nadgradili svoje znanje povezano s 
kolesarjenjem in se znebili morebitnega strahu 
pred kolesarjenjem.  

 

• Izobraževanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega 
in praktičnega dela. V teoretičnem delu so 
spoznali zgodovino kolesarjenja, osvežili svoje 
znanje povezano s cestnoprometnimi predpisi in 
obnašanjem v prometu v vlogi kolesarja ter 
spoznali zdravstveni vidik kolesarjenja. V 
praktičnem delu pa so preizkusili svoje 
ravnotežje ob kolesarskih igrah, se preizkusili v 
vožnji kolesa na spretnostnem poligonu ter v 
realnem okolju. 

 

• V sodelovanju z Zdravstveno fakulteto v 
Ljubljani, smo razvili posebno baterijo testov za 
seniorje, s katero so bili stestirani pred 
začetkom praktičnega dela izobraževanja, 
testiranje pa bomo ponovili predvidoma konec 
meseca oktobra. 



Vloga vrtcev v promociji kolesarjenja 

• Vloga pedagoških delavcev v vrtcih je na področju 

promocije kolesarjenja zelo pomembna,ker lahko 

vplivajo na gibalne in transportne navade tako otrok kot 

tudi njihovih staršev.  

• Kolesarjenje lahko spodbujajo tako v vrtcih kot tudi ob 

različnih priložnostih v svojem lokalnem okolju, tudi v 

sodelovanju z ostalimi zainteresiranimi deležniki.  



Akcija “Kolesarjenje v troje” 

• Izvedba akcije: "Kolesarjenje v troje", kjer spodbujamo 

delovne organizacije, da v trojkah kolesarijo na delo ves 

mesec ter se potegujejo za nagrade trojk, ob 

pomembnih svetovnih dnevih/tednih/ mesecih (npr. maj 

in september). 

  

• Pedagoški  delavci lahko akcijo izvedejo v svojem vrtcu 

ali sodelujejo pri organizaciji akcij v ostalih podjetjih, kjer 

so zaposleni starši otrok. 



Rekreativno-kolesarski dogodki 

• Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi drugih 

rekreativno-kolesarskih dogodkov ob pomembnih 

svetovnih dnevih/tednih kot so maratoni, vodeni 

kolesarski izleti ipd. 



NAMESTO ZAKLJUČKA: 

• Glavni produkt projekta LIFE CYCLE bo intervencijski priročnik, na podlagi 

katerega bo mogoče učinkovite ukrepe za spodbujanje kolesarjenja vpeljati 

kjerkoli v posamezni državi.  

 

• Želimo, da se aktivnosti projekta po uradnem zaključku projekta ne končajo, 

zato pa potrebujemo ustrezno mrežo partnerjev in učinkovita orodja za 

spodbujanje kolesarjenja v rekreacijske in transportne namene.  

 

• Naša želja je, da bi se vrtci v svojih lokalnih okoljih povezali z drugimi 

ustreznimi partnerji in organizirali podobne, prej opisane, kolesarske dogodke 

z namenom spodbujanja kolesarjenja pri otrocih, odraslih in družinah. 

 



                Hvala za pozornost! 

Kontaktne osebe za projekt: 

• Implementacija projekta: Mojca Janežič: mojca.cindi@gmail.com 

• Koordinacija projekta: Andrea Backović Juričan: andrea.backovic-jurican@ivz-rs.si 

• Evalvacija projekta: Janet Klara Djomba: janet-klara.djomba@mf.uni-lj.si 

Več o projektu na: www.lifecycle.cc 

                      www.cindi-slovenija.net 
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