
 
 

 
Načrt projekta Življenje z reko 
 
Organizator projekta Življenje z reko, ki poteka v okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, 
je Kajakaška zveza Slovenije, pri izvedbi pa ji bodo pomagali tudi lokalni kajakaški klubi. Namen 
projekta je vzgojiti prijazne uporabnike rek. 
 
Projekt je razdeljen je na tri dele: 

1. TEORETIČNI DEL 
2. PRAKTIČNI DEL 
3. ZAKLJUČEK 

 
Teoretični del predstavljajo predavanja na temo možnosti, ki nam jih nudijo reke v rekreativnem 
smislu, nevarnosti s katerimi se lahko ob tem srečamo in ekologije. Predavanja bomo, po 
predhodnem dogovoru, izvedli na osnovnih šolah udeleženkah predvidoma med 5. in 9. marcem 
2012. Trajalo bo približno eno šolsko uro. Je edini obvezni del, ki se ga morajo udeležiti učenci. 
 
Pri praktičnem delu bomo otroke naučili veslati v velikem kanuju ali raftu, s katerim bodo 23. marca, 
ko poteka akcija Očistimo Slovenijo 2012 po šolah in vrtcih, pod vodstvom vodnikov in reševalcev iz 
vode očistili del reke v njihovem kraju. Tečaji bodo potekali med 12. in 23. marcem. Če vreme ne bo 
ugodno, tečaji in sama akcija odpadejo. Drugi del tečaja pa predstavljajo enodnevni tečaji kajaka, ki 
jih bomo izvedli konec maja po dogovoru s šolami udeleženkami v bližini njihovih šol. 
 
Za zaključek projekta smo izbrali 1. junij, dan Save. Zbrali se bomo v Ljubljani na reki Ljubljanici. Z 
različnimi vrstami plovil se bomo od Kajak kanu kluba Ljubljana zapeljali na sladoled v center 
Ljubljane. Po kratkem sprehodu po mestnem jedru, se bomo vrnili na izhodišče. 
 
Naloga sodelujočih osnovnih šol je, da izberejo koordinatorja za komunikacijo s Kajakaško zvezo 
Slovenije. Dolžne so tudi preskrbeti prevoze in vodstvo otrok ter ustrezen prostor za predavanje. Za 
vse ostalo bo poskrbela KZS.  
 
Priporočeno število otrok v skupini je od 5 do 20, v primeru, da je skupina večja, bo potrebno vse 
aktivnosti, razen predavanja, nekoliko prirediti. 
 
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na: 
Živo Cankar 
ziva.cankar@kajak-zveza.si 
01 239 66 10 
031 388 900 
 

          


