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Na individualnih srečanjih župana Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra 
Jevška in predsednika SPV MO Murska Sobota Jožeta Verena z ravnatelji srednjih 
šol Mestne občine Murska Sobota in mentorji prometne vzgoje, dne 11. maja 2015 je 
bilo dogovorjeno: 

- Vzgojo dijakov o trajnostni mobilnosti in ozaveščanju za večjo prometno 
varnost je smiselno in potrebno vključevati v programe srednjih šol v vseh 
letnikih in tekom celega šolskega leta.  

- Za to je potrebno izkoristiti možnosti znotraj rednega pouka pri posameznih 
predmetih, kot tudi znotraj izbirnih vsebin, s sodelovanjem na različnih 
razpisih, z raziskovalnimi nalogami, itd. 

- Profesorjem, ki so zainteresirani je potrebno omogočiti dodatno usposabljanje, 
da bodo lahko učinkovito vzgajali in izobraževali dijake na področju trajnostne 
mobilnosti in prometne varnosti.  

- Na Mestno občino Murska Sobota bodo za šolsko leto 2015/16 pripravili prvi 
razpis projektno raziskovalnih nalog, v katerega se bodo vključile vse srednje 
šole v Mestni občini Murska Sobota. 

- Do 15. junija 2015 bodo šole poslale na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota oz. e-naslov: 
mestna.obcina@murska-sobota.si svoje predloge tem, ki bodo vključeni v 
razpis. 

 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA RAZPISU 

 
- Šole bodo dobile razpisne pogoje pred začetkom šolskega leta 2015/16. 
- Do 10. oktobra  bodo izbrale eno ali več razpisanih tem in določile ekipo/e 

tekmovalcev in mentorjev. Do tega roka bodo na zgornji naslov vse šole 
poslale naslove tem in imena dijakov, ter mentorjev, ki bodo tekom šolskega 
leta predvidoma delali na izbranih projektih. 

- Več šol se lahko odloči za isto temo. 
- Število sodelujočih dijakov na enem projektu, skupaj z mentorji, je omejeno na 

20. 
- Rok oddaje izdelkov na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 

2, 9000 Murska Sobota je 20. junij 2016. 
 

RAZPISANE TEME TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN PROMETNE VARNOSTI V  
MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA 

 
1. Mobilnost (samostojna) gibalno oviranih oseb in starejših občanov MO Murska 

Sobota. Ugotovitev stanja in predlogi ukrepov za izboljšanje. 
2. Potovalne navade dijakov srednjih šol MO M. Sobota. Ugotovitev stanja in 

predlogi ukrepov za spremembo. 
3. Video spot na temo poljubne prometne nesreče ali na temo netrajnostnega 

načina potovanja. Vzroki in posledice, ter vizija boljšega. 
4. Pomen ustreznosti pnevmatike za varno in gospodarno vožnjo motornega 

vozila. 
5. Ocena ustreznosti prometne infrastrukture na poljubni lokaciji ali relaciji v MO 

Murska Sobota in predlogi izboljšanja. 
6. Igrica za računalnik / tablico / mobilno napravo / … 
7. Koristi in pasti najema / uporabe javnih koles v mestu. 
8. Projekt ponovne oživitve mestnega središča v Murski Soboti. 
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9. Odprta tema. 
 

POGOJI 

 
- Pravočasna najava projekta na predpisanem obrazcu. Šteje se datum oddaje 

na pošto oz. pošiljanja po e-pošti. 
- Pravočasno oddan/odposlan izdelek na naslov: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se datum poštnega žiga, ali 
prejema v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota. 

- Izdelek mora vsebovati: 
o zapis o osnovnih podatkih izdelave naloge (avtorji, mentorji, 

uporabljena literatura, obdobje izvajanja naloge, namen); 
o Izdelek je lahko oddan v obliki zapisa na papirju, v obliki prezentacije, 

kot zvočni ali slikovni zapis v splošno uporabljanem formatu ali kot 
izdelana maketa ali predmet, oz. kot kombinacija teh oblik. 

- Predstavitev v okviru tedna mobilnosti septembra 2016. 
 

VREDNOTENJE 

 
Ocenjevanje bo izvedla v naprej izbrana štiri članska strokovna komisija. Vsak član 
bo individualno ocenil posamezne izdelke in končni rezultat bo seštevek vseh ocen.  
Ocenjevalo se bo: 

1. Inovativnost pristopa. … 10 točk 
2. Celovitost razumevanja problematike in ponujenih ukrepov.  … 20 točk 
3. Skladnost s principi »vizije 0« in trajnostne mobilnosti.  … 20 točk 
4. Uporabnost in izvedljivost ponujenih ukrepov / rešitev.  … 30 točk 
5. Uspešnost na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2016.  … 10 točk 
6. Prepričljivost na zaključni predstavitvi v tednu mobilnosti 2016.  … 10 točk 

 
V primeru istega števila točk pri ocenjevanju bo imel prednost projekt, ki bo dosegel 
več točk pri kriterijih pod točko 3 in 4. 
 

JAVNA PREDSTAVITEV 

 
1. V tednu mobilnosti septembra 2016. 
2. Zaželena je prijava na razpis 50. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 

2016. 
 

RAZPISANA NAGRADA ZA PRVO IZBRANO PROJEKTNO NALOGO (ZA EKIPO 
DIJAKOV IN MENTORJEV DO 20 OSEB): 

 
1. Strokovno vodeni ogled trajnostno naravnanih rešitev mobilnosti v mestu 

Graz z lastnimi kolesi. V obliki enodnevnega izleta z avtobusom in 
prikolico za kolesa. 

Vsi udeleženci in mentorji dobijo priznanja Mestne občine Murska Sobota. 
 
Dodatne Informacije o razpisu lahko dobijo zainteresirani na naslovu 
hugo.maucec@murska-sobota.si oz. telefonu 02 525 16 23 . 
 
Priloge: - Obrazec za prijavo naloge / projekta 
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P R I J A V A  
 
 
 
 

PROJEKTNIH NALOG ZA DIJAKE SREDNJIH ŠOL  
V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA NA TEMO  

PROMETNE VARNOSTI IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  
ZA ŠOLSKO LETO 2015/16  

 
 

Naslov teme: 
 
 
 
 
Srednja šola: 
 
 
Mentorji:  
 
 
Dijaki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravnatelj / ravnateljica: _______________ 


