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Varno na kolesu 2022-2023 

1. KDO LAHKO SODELUJE OZIROMA SE PRIJAVI NA RAZPIS?  

Projekt Varno na kolesu je namenjen učencem osnovnih šol. Ob različnih nalogah jih spodbuja 

k osvajanju in utrjevanju prometnih pravil ter uporabi kolesa - trajnostnega prevoznega  

sredstva.  

Šole se lahko prijavijo in sodelujejo v okviru razpisanih nalog za dva sklopa »Postajam 

kolesar« in »Aktivno na kolesu«. Prvi je namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarske 

izpite, drugi pa vsem od 1. do 9. razreda. Zaželeno je, da sodeluje čim več razredov oziroma 

oddelkov na šoli.  

 

 

2. PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI  

 

2.1. »POSTAJAM KOLESAR« 

AKTIVNOSTI  ZA UČENCE, KI SE PRIPRAVLJAJO NA KOLESARSKI IZPIT  

Vključeni: 4. ali 5. razred 

Šola pripravi in izvede: 

1. INDIVIDUALEN NAČRT DEJAVNOSTI z vključeno časovnico glede na predvidene 

tematske sklope. Šola glede na lastne zmožnosti, cilje in načrtovanje morebitnih drugih 

aktivnosti izbere naloge iz treh predvidenih sklopov. Načrt odda v obliki obrazca 

(najdete v prilogi razpisa).   

Rok: do 15.10.2023  

2. IZVEDBA DEJAVNOSTI; Učenci skupaj z učiteljem realizirajo ter izvedejo zastavljene 

naloge – do največ štirih (4) iz treh (3) tematskih sklopov. 

Oddaja nalog je potrebna do najkasneje 1.4.2023 z vmesno oddajo nalog do 

30.12.2022 (oddana mora biti vsaj 1 naloga).  

V kolikor šola ne opravi vseh zadanih aktivnosti (4) in izvede le 1, 2 ali 3 naloge prejme z 

razpisom določene nagrade za učence ter zaključi sodelovanje z nižjim številom točk.  

 

 

 

 

 

•Izbirajo in izvajajo aktivnosti nalog v sklopu

•POSTAJAM KOLESAR

UČENCI, KI SE 
PRIPRAVLJAJO NA 

KOLESARSKE IZPITE 

(4. in/ali 5. razred) 

•Izbirajo in izvajajo aktivnosti nalog 

• AKTIVNO NA KOLESU 

Učenci (poljubno število 
oddelkov/razredov) od  

1. do 9. razred
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Na voljo so naslednji tematski sklopi - A, B, C:   

 

Izvedba dejavnosti naj vključuje:  

o Vsaj 1 aktivnost s tematskega sklopa »Priložnosti za varno kolesarjenje v mojem 

kraju«. 

o Vsaj 1 aktivnost s tematskega sklopa »Najpogostejši prekrški kolesarjev«. 

o Vsaj 1 aktivnosti tematskega sklopa »Trajnostna mobilnost«.  

o Vsaj ena (1) od aktivnosti vključuje medgeneracijsko povezovanje oziroma 

povezovanje z lokalno skupnostjo. 

Osrednji cilj razpisanih nalog:  

• Aktivno vključiti čim večje število učencev in/ ali drugih deležnikov v izvedbo 
aktivnosti.  

• Povezovanje z lokalno skupnostjo ter medgeneracijsko sodelovanje.  
• Izdelava načrta aktivnosti ter realizacija nalog v predpisanem časovnem okvirju.  
• Izdelava naloge z različnimi (predpisanimi) dokazi; t.j. video, film, foto, ilustracija, e-

knjiga, fotoknjiga, časopis ipd.  
• Spodbujanje dela in aktivnega doprinosa učencev k izvedbi nalog.  
• Deljenje vsebine glede dosežkov učencev v okviru razpisa na spletni strani šole ali 

družbenih omrežjih (novica, objava, fotografija ipd.), kjer je omenjen projekt Varno na 
kolesu (@Varno na kolesu #VarnoNaKolesu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOŽNOSTI ZA VARNO 
KOLESARJENJE V MOJEM KRAJU 

(A) 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 
(C)

NAJPOGOSTEJŠI PREKRŠKI 
KOLESARJEV (B)
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Predstavitev dejavnosti in izbor možnih nalog v okviru treh tematskih sklopov (A, B, C)  

SKLOP A: PRILOŽNOSTI ZA VARNO KOLESARJENJE V MOJEM KRAJU   

Nabor dejavnosti, ki jih šola lahko izvede:  

o Analizirajte ter predstavite vaš načrt »Priložnosti za varno kolesarjenje v mojem 

kraju«. V okviru vsebine predstavite trenutne možnosti in potrebne izboljšave, da bi 

bilo kolesarjem lažje/bolj varno v prometu.  Format dokazila: foto knjiga, video ipd.  

o Izvedite srečanje in/ali okroglo mizo s predstavniki lokalnih oblasti ter/ali 

lokalnim SPV ter jim predstavite ključne težave/pomanjkljivosti za varno kolesarjenje 

v vašem lokalnem okolju in jih skupaj analizirajte. Dokazilo: foto poročilo, video 

reportaža ipd. s ključnimi izhodišči in ugotovitvami.  

o Izvedite intervju s predstavnikom lokalnega SPV ali predstavnikom Policije na 

temo pogojev za varno kolesarje v vašem mestu ali kraj. Dokazilo: poročilo, video 

povzetek ipd. Pripravite kratek zapis vsebine ali predstavitev pomembnih ugotovitev 

pogovora v obliki kratkega posnetka.  

o Izvedite pregled šolskih prometno-varnostnih načrtov in posodobite aktivnosti ter 

priporočila za lažje vključevanje kolesarjev. Dokazilo: Izboljšave predstavite v obliki 

poročila (pdf, word ppt), ki vključuje stanje prej/potem.  

o Intervju s starimi starši ali drugimi starejšimi občani o njihovih izkušnjah in vlogi 

kolesa v preteklosti – v vsakdanjem življenju, prometu ipd. Dokazilo: Predstavljene 

naj bodo ključne ugotovitve v obliki dopisa, poročila ali video izjav.  

 

SKLOP B: NAJPOGOSTEJŠI PREKRŠKI KOLESARJEV  

Nabor dejavnosti, ki jih šola lahko izvede:  

o Izvedba promocijskega videa na temo »Tudi na kolesu brez telefona, prosim«. 

Vsebina odraža opozorilo ter opominja na pomen osredotočenosti na vožnjo ter promet.  

o Priprava stripa z naslovom »Frajerji nosimo čelado«. Vsebina obsega največ 2 strani 

A4 ali 4 strani A5.  

o Izvedba stripa ali kratkega videa z naslovom »Hej ti, napačna smer!«. Vsebina 

opozarja na možne posledice vožnje s kolesom v napačno smer.  

o Predstavitev v obliki video, letak, promocijska brošura ipd., na temo »Pravila in 

pogoji uporabe čelade«.  

o Priprava promocijskega letaka s priporočili za varno kolesarjenje za učence, ki 

vključuje naslednja področja: smer/stran vožnje, hitrost, uporaba čelade, problem 

uporabe mobilnega telefona.  
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o Predstavitev (video, foto reportaža, literarna zgodba ipd.) primere individualne 

kolesarske izkušnje učencev z naslovom »Varno s kolesom do šole«. Končni 

izdelek vsebuje kolaž različnih primerov učencev.  

o Likovno in literarno ustvarjanje na temo »Varno na kolesu«. Sodelujoči lahko 

izberejo poljubno tehniko, prikaz in format za ustvarjanje na predpisano temo.  

 

SKLOP C: TRAJNOSTNA MOBILNOST  

Nabor dejavnosti, ki jih šola lahko izvede:  

o Izvedba enega (1) kolesarskega izleta z medgeneracijsko udeležbo (učenci skupaj 

s starimi starši, starši, skrbniki ipd.). Kot dokazilo šola pripravi zapisnik na A4 format, 

kjer je zapis ključnih informacij glede izvedbe: kdaj, koliko udeležencev, skupinska 

fotografija ipd.   

o Izvedba športnega dneva na kolesu (uporaba vseh oblik koles: skiro, rolerji, kolo); v 

času, ko učenci še nimajo izpita se lahko določene aktivnosti izvede tudi na 

neprometnih površinah.  

o Spoznaj lokalni kolo park/pumptrack. Izvedba spretnostne vožnje na poligonih z 

grbinami. Video ali foto poročilo o izpeljani aktivnosti (vključuje podatke: kdaj, kje, 

kako, vtisi).  

o Predstavitev predloga za kolesarski izlet (e-knjižica, spletna stran, letak ipd.) za 

morebitne druge obiskovalce, sošolce ipd. Vožnjo in raziskovanje možnih poti lahko 

opravijo učenci v prostem času (ni nujno, da prekolesarite skupaj), skupina odda 

zapis/predstavitev poti.  

o Individualni načrt uporabe kolesa po opravljenem kolesarskem izpitu. Katere poti 

oziroma opravila lahko v prihodnje izvedem s kolesom (kdaj in kako bom kolesaril?), 

plan poti, uporaba kolesa v vsakdanjem življenj, omejitve ipd.  
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2.1.1. KRITERIJI OCENJEVANJE TER TOČKOVANJE AKTIVNOSTI 

»POSTAJAM KOLESAR«  

Posredovane izdelke oceni strokovna komisija. V okviru razpisa šola opravlja 4 naloge, vsaj 

1 iz vsakega sklopa (kot je opisano v točki 2.1.). Vsaka naloga je lahko ocenjena z največ 10 

točkami, torej lahko osvoji šola skupaj največ 40 točk.  Če šola izvede le eno aktivnost, lahko 

pridobi največ 10 točk. Vsak član ocenjuje izdelke, ki ga posreduje šola samostojno z 

ocenami od 1 do 10; upošteva se povprečje vseh ocen, ki so jih podali člani komisije. Število 

se zaokroži na 1 decimalno mesto.  

Dodatno šole prejme do 5 točk za pripravo in deljenje vsebine v okviru sodelovanja pri 

projektu na spletni strani ali družbenih omrežjih šole.  

Kriteriji ocenjevanja: 

• Vsebinski:  

o Skladnost/ustreznost z razpisano temo.  

o Poglobljeno znanje o obravnavani tematiki.  

o Inovativen prikaz in pristop k obravnavi izbrane tematike.  

o Oddelčno, vrstniško in medgeneracijsko povezovanje.  

o Deljenje vsebine o sodelovanju v okviru projekta na spletni strani šole (novica), družbenih 

omrežjih ali drugje v okviru svetovnega spleta.  

• Izvedbeni: 

o Vključenost čim večjega števila učencev in drugih deležnikov. 

o Naloga odraža delo in dosežke učencev.  

o Skladnost s podanimi izhodišči/navodili razpisa.  

• Tehnični:  

o Primerna oblika glede na dana izhodišča. 

o Uporabljene sodobne tehnike in inovativni prikazi. 

o Skrbno in estetsko izdelana končna naloga. 
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2.1.2. ODDAJA NALOG  

Šola načrtuje izvedbo predvidene vsebine glede na lastno presojo in zmožnosti izvedbe. Učitelj 

v sodelovanju oziroma dogovoru z učenci najprej izdela individualni načrt aktivnosti 

(obrazec v prilogi) in ga odda v za to predpisano mapo nosilcu razpisa, ki bo šoli dodeljena za 

izmenjavo datotek (v oblaku). Na podoben način v predvidenem časovnem roku oddaja tudi 

ostale naloge. V kolikor šola ocenjuje, da je izdelek bolje videti v fizični obliki, ga pošlje na 

naslov: Butan plin d.d. (za Varno na kolesu), Verovškova 64a, 1000 Ljubljana.  

Pomembno je, da se v okviru izbrane teme in naloge opravi v zahtevani obliki, npr. intervju, 

strip, likovno ustvarjanje ipd. : 

o Video: naj ne presega dolžine 2,5 min, v postopek snemanja in montaže mora biti vključenih 

vsaj del učencev. Zaželeno je, da slednje šola dokazuje z dodatnim dopisom, kjer priloži 

fotografijo ter navede/pojasni kako so bili vključeni učence v okviru naloge.  

o Strip naj ne presega 2 strani A4 (1 list) oz. 4x A5.  

o Promocijska brošura je lahko največ 2x zgiban list A4 spet v knjižico ali 1x A4 poljubno zgiban.  

o E-knjiga je lahko poljubnega obsega. Zaželeno je, da vsebuje multimedijske vsebine, 

hiperpovezave ipd.  

o Intervju se izvede v živo ali v spletnem okolju; za izvedbo intervjuja ne šteje posredovanje 

vprašanj po elektronski pošti (razen če bi bile omejitve povezane s koronavirusom ali drugimi 

omejitvami).  Priloži se posnetek izvedenega pogovora ali transkript intervjuja. V okviru celotne 

naloge se izpostavi povzetek, ugotovitve.  

o Analiza ali druge oblike zapisov se oddajo v word ali pdf formatu, lahko v poljubnem obsegu.  
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2.1.3. NAGRADE SKLOPA »POSTAJAM KOLESAR«*1 

Vsi sodelujoči učenci, ki bodo oddali vsaj dve nalogi v okviru projekta prejmejo: 

• beležka 

• odsevnik  

• športna vrečka za copate  

• kuponi za ugodnost  

 

Nagrade za sodelujoče učence, ki bodo v okviru sklopa POSTAJAM KOLESAR osvojili 

največ točk: 

1. mesto: donacija 1.000 €  

               kolesarske čelade za vse učence, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit  

2. mesto: šolsko kolo in paket praktičnih nagrad  

               kolesarske čelade za vse učence, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit 

3. mesto: bon za izvedbo prometne predstavitve, paket praktičnih nagrad za šolo  

               kolesarske čelade za vse učence, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit 

 

Nagrade za 4. do 8. mesto:  

o kolesarske čelade za vse učence, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit 

o bidon za vse učence, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit 

 

Žreb med vsemi sodelujočimi šolami, ki so oddale vse 4 naloge: 

o 2x kolesarske čelade za vse učence, ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit 

o 2x bon za športno ali prometno aktivacijo za celoten razred  

 

 

 

 

 

 
1 Nosilec razpisa si pridržuje pravico, da nagrade natančneje opredeli do konca oktobra 2023, ko so uradno 
potrjeni vsi dogovori s partnerji.  
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2.2. »AKTIVNO NA KOLESU«  

Spodaj predstavljene naloge lahko izvaja poljubno število učencev na posamezni šoli od 1. do 

9. razreda. Cilj je čim bolj množično vključevanje učencev in drugih deležnikov.  

Šola v okviru tega sklopa lahko izvede posamezno aktivnosti ali vse/več teh. Nagrajeni bodo 

najboljši v okviru vsake posamezne naloge, kakor tudi zmagovalci absolutno (ki 

opravljajo vse naloge tega sklopa).  

 

2.2.1. PREDSTAVITEV NALOG »AKTIVNO NA KOLESU« 
 

1. KOLESARIM IN NABIRAM KILOMETRE  

Osrednji cilj te aktivnosti je, da se vključi in sodeluje čim večje število učencev na šoli, ki 

kolesarijo v prostem času in beležijo prevožene kilometre. Kilometre bodo oddali preko za to 

predvidenega spletnega obrazca na spletni strani fundacije Neurotrust (https://neurotrust.si/). 

Za posamezno šolo lahko kilometre vpišejo učenci in njihovi strokovni delavci (učitelji), ne pa 

tudi družine sodelujočih učencev, prijatelji ipd. Seštevek vseh zbranih kilometrov ter število 

sodelujočih učencev bo podalo povprečno prevoženo število km na šolo.  

Rok za izvedbo: 25.4.2023  

Kriterij ocenjevanja:  

o število sodelujočih učencev; cilj je vključevanje in spodbujane čim večjega števila 

učencev na šoli.   

o Skupno število prevoženih kilometrov. 

o Deljenje dosežkov v okviru prevoženih kilometrov na družbenih omrežjih ali spletnih 

straneh (kot objava, novica, fotografija ipd.).  

Točkovanje:  

Skupno število prevoženih kilometrov se deli z vsemi vključenimi učenci in pridobi povprečno 

število prevoženih km na posamezno šolo. Upošteva se izračun na dve decimalni mesti 

natančno. V kolikor se od prvega do tretjega mesta pojavi izenačeno povprečno število 

kilometrov, se višje mesto dodeli šoli, ki je v aktivnost vključila večje število učencev glede na 

skupno število učencev na šoli.  

Šola, ki doseže 1. mesto prejme 20 točk, šola z najnižjim povprečjem pa 1 točko, vse ostale 

šole se točkujejo sorazmerno glede na doseženo povprečno uvrstitev. Točke se dodelijo na 

eno decimalno mesto (20,0; 19,9; 19,8; ipd.). Točkovanje je pomembno predvsem za šole, ki 

bodo sodelovale z večjim ali vsemi 4 nalogami v okviru sklopa »Aktivno na kolesu«.  

Dodatno prejme šola 5 točk za objavo novice o udeležbi pri projektu in dosežkih v okviru 

opravljene naloge na spletni strani šole ali drugje, družbenih omrežjih ipd. Kot dokazilo deli 

vsebino z @Varno na kolesu ali posreduje link na naslov varnonakolesu@butanplin.si.  

Aktivnost  Število km/glede na št. 
vključenih učencev  

Deljenje vsebine o 
izvedenem dogodku na 
spletni strani ali družbenih 
omrežjih  

Maksimalno število točk: 25 20 5 

 

mailto:varnonakolesu@butanplin.si
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Nagrade: 

• Šolsko kolo  

• Servis koles za učence šole in lokalno skupnost (podarja Zavarovalnica Triglav) 

 

 

2. ŠPORTNI DAN NA KOLESU  

Šola načrtuje športni dan na kolesu. Za učence, ki še nimajo opravljenih kolesarskih izpitov je 

možnost izvedbe aktivnosti na neprometnih površinah ali poligonih in/ali pumptrackih. Osrednji 

cilje je spodbujanje gibanja, uporabe kolesa ter vključevanje čim večjega števila učencev. Ni 

pogoj, da se aktivnosti za vse učence izvedejo na en dan, ampak se lahko po starostnih 

skupinah razporedijo tekom šolskega leta oz. do 25.4.2023. O opravljeni aktivnosti se odda 

kratko poročilo v obliki v naprej predvidenega spletnega obrazca (povezava bo dodano 

naknadno).  

Rok za izvedbo: 25.4.2023  

Kriterij ocenjevanja:  

o Število sodelujočih učencev; cilj je vključenost čim večjega števila učencev na šoli  

o Planiranje in izvedba aktivnosti na kolesu z naborom aktivnosti za različne skupine (še 

ne znajo kolesariti, ne želijo ali samostojno še ne smejo v promet ipd.) 

o Priložnosti za medgeneracijsko povezovanje/druženje. 

Točkovanje:  

Osrednje merilo je število vključenih učencev (glede na število vseh učencev na šoli) ter število 

kolesarskih aktivnosti, ki so bile udeležencem športnega dneva na voljo. Šola, ki bo v povprečju 

vključila največje število učencev prejme 20, šola, ki najmanjše povprečje učencev pa 1 točko. 

V kolikor je bila aktivnost načrtovana na način, da se je spodbujalo medgeneracijsko 

povezovanje prejme šola dodatno 5 točk.  

Dodatno prejme šola 5 točk za objavo novice o udeležbi pri projektu in dosežkih v okviru 

opravljene naloge na spletni strani šole ali drugje, družbenih omrežjih ipd. Kot dokazilo deli 

vsebino z @Varno na kolesu ali posreduje link na naslov varnonakolesu@butanplin.si.  

Seštevek vseh možnih točk (povprečno število vključenih učencev, medgeneracijsko 

povezovanje, število razpoložljivih aktivnosti, objava novice na spletni strani in/ali družbenih 

omrežjih) določa o končnem številu osvojenih točk ter zmagovalcih.  

Aktivnost  Število 
vključenih 
učencev  

Medgeneracijsko 
povezovanje 

Deljenje 
vsebine o 
izvedenem 
dogodku na 
spletni strni ali 
družbenih 
omrežjih  

Maksimalno 
število točk: 
30 

20 5  5 
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Nagrade:  

• Servis koles za učence šole in lokalno skupnost (podarja Zavarovalnica Triglav) 

• Karte za 1 razred za WOOP park in/ali Vodno mesto Atlantis  

 

 

3. UDELEŽBA NA REKREATIVNIH KOLESARSKIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH  

Vključevanje učencev v lokalne dogodke v obliki navijačev, tekmovalcev ali rekreativnih 

udeležencev.  Ker je izvedba aktivnosti možna predvsem v toplejšem delu leta, lahko šola 

napove planirano aktivnost ter jih izvede do 15.6.2023.  

Šola bo izvedeno aktivnost oddala preko spletnega obrazca (povezava bo dodana).  

Rok za izvedbo: 15.6.2023  

Kriterij ocenjevanja:  

o Število sodelujočih učencev; cilj je vključenost čim večjega števila učencev na šoli  

o planiranje in izvedba aktivnosti na kolesu z naborom aktivnosti za različne skupine (še 

ne znajo kolesariti, ne želijo ali samostojno še ne smejo v promet ipd.) 

o Priložnosti za medgeneracijsko povezovanje/druženje. 

Točkovanje:  

Šola, ki se rekreativne kolesarske prireditve udeleži kot tekmovalec lahko osvoji do največ 15 

točk. Na končno število osvojenih točk vpliva število vključenih učencev, število prevoženih 

km,  

Šola, ki se rekreativne kolesarske prireditve udeleži kot gledalec/opazovalec lahko osvoji do 

največ 10 točk.  

Šola, ki bo aktivnosti povezane z rekreativnim lokalnim ali nacionalnim kolesarskim dogodkom 

izvedla v okviru medgeneracijskega povezovanja prejme dodatnih 5 točk.  

Aktivnost  Število vključenih 
učencev kot 
tekmovalci na 
rekreativni prireditvi  

Število vključenih učencev kot 
gledalci na rekreativni prireditvi 

Medgeneracijsko 
povezovanje 

Maksimalno 
število točk: 35 
 

20 10 5 

 

Nagrade:  

• 1x bon za športno aktivacijo za šolo ali najmanj 1 razred  

• 1x paket kolesarskih čelad za razred (30 čelad)  
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4. IDEJA ZA KOLESARSKI IZLET  

Učenci v svoji občini ali bližnji okolici opravijo kolesarski izlet, ki je kot zapis/predstavitev na 

voljo tudi drugim udeležencem šole oziroma občanom.  

Aktivnosti: 

• Zbiranje (interno, na ravni šole) predlogov za kolesarski izlet primeren za rekreativno 

kolesarjenje družin. 

• Izbor najboljšega predloga za rekreativni kolesarski izlet.  

• Učenci skupaj ali individualno omenjeno progo prekolesarijo.  

• Učenci skupaj z učitelji na zanimiv in atraktiven način v obliki E-knjižice predstavijo 

predlog za kolesarki izlet.  

Rok za izvedbo: 25.4.2023 

Kriterij ocenjevanja:  

o Število sodelujočih učencev; cilj je vključenost čim večjega števila učencev na šoli, ki bodo 

opravili kolesarski izlet.  

o Uporabljene sodobne tehnike in inovativni prikazi končnega predloga za kolesarski izlet.  

o Skrbno in estetsko izdelana končna naloga. 

o Priložnosti za medgeneracijsko povezovanje/druženje.  

o Objava in deljenje predloga v javnosti s poudarkom, da je vsebina nastala v okviru projekta 

Varno na kolesu.  

Točkovanje: Izdelke pregleda strokovna komisija in ovrednoti glede na zgoraj predvidene kriterije z 

ocenami od 1 do 10. Upošteva se povprečna ocena vseh ocenjevalcev.  

Šola, ki bo aktivnosti izvedla v okviru medgeneracijskega povezovanja prejme dodatnih 10 

točk.  

Dodatno prejme šola 5 točk za objavo novice o udeležbi pri projektu in dosežkih v okviru 

opravljene naloge na spletni strani šole ali drugje, družbenih omrežjih ipd. Kot dokazilo deli 

vsebino z @Varno na kolesu ali posreduje link na naslov varnonakolesu@butanplin.si.  

Aktivnost  Ocena izdelka s strani 
strokovne komisije  

Medgeneracijsko povezovanje Deljenje vsebine o 
izvedenem dogodku na 
spletni strni ali družbenih 
omrežjih 

Maksimalno 
število točk: 25  
 

10 10 5  

 

Nagrade:  

• 1x bon za športno aktivacijo za šolo ali najmanj 1 razred  

• 2x 200€ denarne donacije  
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2.2.2. NAGRADNI SKLAD sklopa »AKTIVNO NA KOLESU« 

 

Vse naloge se lahko opravlja samostojno. V okviru vsake aktivnosti se podeli 2 nagradi.  

Število možnih točk v okviru izvedbe posameznih nalog:  

Naloga  Št. točk skupaj  

1. Vsi na kolo  25 

2. Športni dan na kolesu  30 

3. Udeležba na rekreativni 
kolesarski prireditvi  

35 

4. Ideja za kolesarski izlet  25 

Skupaj  110 

 

Absolutno zmagovalci, ki opravijo čim več ali vse /4) aktivnosti sklopa »AKTIVNO NA 

KOLESU« se potegujejo za dodatne nagrade:  

1. mesto: donacija 1.000 € in paket praktičnih nagrad 

2. mesto: šolsko kolo in paket praktičnih nagrad                 

3. mesto: bon za izvedbo prometne predstavitve, paket praktičnih nagrad za šolo  

                

 

3. IZJAVA O LASTNIŠTVU POSREDOVANIH IZDELKOV  

V razpisu sodelujoče šole svoje izdelke oddajo v opredeljenem roku v predvideno spletno 

okolje (mapo namenjeno izmenjavi dokumentov), skladno s posredovanimi navodili nosilca 

razpisa oziroma z oddajo potrebnih podatkov preko spletnega obrazca ali elektronske pošte.  

Za stike z izvajalcem razpisa in delo po sklopih ter odpošiljanje izdelkov skrbi učitelj, ki je na 

šoli zadolžen za pripravo šolarjev na kolesarski izpit ali katerikoli izmed učiteljev, ki ga za to 

nalogo izbere oziroma določi šola. Šola mora za potrebe komuniciranja v prijavnem obrazcu 

obvezno posredovati učiteljevo kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov, kamor se 

posredujejo vsa navodila in obvestila tekom razpisa. 

Nosilec razpisa si pridržuje pravico, da prejete izdelke objavi v medijih, na uradni spletni strani 

ali straneh partnerjev ali po potrebi drugje. Izdelki po končanem razpisu preidejo v last nosilca 

razpisa, če s strani šole ni bilo zahtevano ali dogovorjeno drugače. Nosilec razpisa si pridržuje 

pravico, da materiale, posredovane in pripravljene s strani šole, po dogovoru objavi v druge 

namene – za osveščanje varnih poti kolesarjev in promocijo programa Varno na kolesu. 
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