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Prometna kača za bolj trajnostno mobilnost v Ilirski Bistrici
V Ilirski Bistrici so se osnovne šole, v okviru pobud Evropskega tedna mobilnosti
(ETM), odločile izvesti projekt Prometna kača, h kateremu so vabljeni učenke in učenci
druge triade vseh sedmih osnovnih šol.
Prometna kača, katere ciljna skupina so starši in njihovi otroci, je igra, ki spodbuja k bolj
trajnostnemu prihodu v šolo in odhodu domov. K slednjemu štejejo hoja, kolesarjenje,
uporaba javnega prevoza ali souporaba avtomobila. Poleg promoviranja tovrstnih oblik
transporta Prometna kača spodbuja šole tudi k organizaciji drugih aktivnosti in izvedbi
izobraževanj s področja prometa, mobilnosti, okolja in zdravja.
Osnovna šola, ki je vključena v igro, mora za njeno izvajanje določiti dva tedna v šolskem
letu. Poleg tega mora določiti za kakšen procent želi povečati okolju prijazna potovanja v
šolo in iz nje.

Na osnovnih šolah v Ilirski Bistrici bo igra potekala med 3. in 14.

oktobrom 2016, v tem času bodo otroci lepili nalepke na poseben plakat vsakič, ko
bodo v šolo prišli na bolj trajnosten način. Cilj je, da otroci v času izvajanja napolnijo
plakat Prometne kače s čim več nalepkami, ki označujejo, da so v šolo prišli s kolesom, peš
ali javnim potniškim prometom. Za svoj prispevek k varovanju okolja in zdravja pa bodo tudi
nagrajeni. Predstavitev zbranih in analiziranih rezultatov ter razglasitev najbolj
trajnostno naravnanih razredov bo potekala v petek, 21. oktobra 2016, na dogodku
Dnevi mobilnosti pred Domom na Vidmu, ki bo potekal v okviru priprave Celostne
prometne strategije. Na prireditvi bo poleg predstavitve vsebin trajnostne mobilnosti tudi
uradna otvoritev novega parkirišča.
Prometna kača je eden izmed načinov spodbujanja javnosti k bolj trajnostni mobilnosti in je
del aktivnosti, ki potekajo v okviru oblikovanja Celostne prometne strategije. K temu pa se
zainteresirani občanke in občani lahko vključijo tudi s sodelovanjem v nagradni anketi, ki je
objavljena na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Njen glavni namen je pridobiti čim več
podatkov o stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa v občini. Vsi, ki
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bodo oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik in dopisali kontaktne podatke, se bodo
potegovali za privlačne nagrade – zložljivo kolo, skiro in komplet kolesarskih lučk.

