
Evropski teden mobilnosti  

Izberi čistejši način prevoza! 

Letošnji Evropski teden mobilnosti je namenjen zmanjševanju cestnega motornega 
prometa in spodbujanju čistejše mobilnosti – hoje, kolesa, javnega prevoza.  

Na naši šoli potekajo številne dejavnosti. Letos se nam je pridružil tudi vrtec.   

Potovalne navade učencev spreminjamo z zelo priljubljeno aktivnostjo .  
V šolo bomo peš, skupaj s spremljevalci, iz 9 smeri in 11 postaj, hodili od 14. do 25. 
septembra 2020. S Pešbusom v šolo trenutno prihaja 75 učencev. 
Aktivnost poteka v sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice in našimi zvestimi 
prostovoljci – spremljevalci, ki so nam v veliko pomoč. Največ jih prihaja iz vrst Šole 
zdravja. Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa nudi IPoP – Inštitut za politike 
prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo 
prehrano. 
V sklopu projekta Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah in vrtcih Ministrstva za 
infrastrukturo malčki iz vrtca, skupaj s svojimi starši, sodelujejo pri dejavnosti »GREMO 
PEŠ! Z BELIM ZAJČKOM«.  
Učenci obeh šestih razredov se v času po pouku usposabljajo za samostojne 
udeležence v prometu na kolesu. Pridno vadijo na prometnih površinah po Šmarjeti. 
Kolesarsko izkaznico bodo v trajno last, po uspešno izkazanem znanju v prometu, 
prejeli še pred koncem meseca septembra.  
Za popestritev šolskih dopoldnevov pa bomo šolsko parkirišče tri dni spremenili v 
igrišče oz. v sklopu akcije PARKirni dan na PARKirišču izvedli zanimive delavnice. 
Združili smo moči in skupaj z Občino Šmarješke Toplice pripravili naslednje delavnice.  
  
  

Termin Delavnica/izvajalec Razred 

16. 9. 2020, 10.00 do 
12.00 

SLIKANJE NA MAJICE – 
SITOTISK 
Mentorica: Mojca Lampe 
Kajtna 

2. in 3. razred 

17. 9. 2020, 10.00 do 
12.00 

MAMDALE IZ NARAVNIH 
MATERIALOV 
Mentorica: Nina Kolar 

4. in 5. razred 

21. 9. 2020, 10.00 do 
12.00 

SHRANI SVOJ SPOMIN V 
SMOLO 

6. in 7. razred 

Predstavitev in poskus 
vožnje z električnim kolesom 

8. in 9. razred 

  



Prometnim vsebinam bomo skozi celotno šolsko leto namenili veliko pozornosti. V 
mesecu aprilu nadaljujemo tudi s projektom Trajnostnas mobilnost v osnovnih šolah in 
vrtcih Ministrstva za infrastrukturo. Takrat bodo v aktivnosti “Gremo peš! S kokoško 
Rozi” sodelovali učenci 1. triade, pridružili pa se jim bodo tudi ostali razredi. 
 
Glavni namen je spodbuditi naše učence h gibanju, krepitvi zdravja, prispevati k 
zmanjševanju okoljskih obremenitev in zmanjšati število avtomobilov pred šolo. 
Po svojih močeh lahko vsak pripomore k uresničitvi naših ciljev.  
 

Če bo avtomobilov manj, bomo imeli več prostora za pešce, za kolesarje, za učenje 
na prostem in za življenje nasploh.  

Pri vsem tem pa je najbolj pomembna varnost vseh nas. Zato izbirajte varnejše 
poti.  

Naj bo pot v šolo in domov varna. Za to smo odgovorni vsi! Srečno! 

 
Koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti na šoli 

Mojca Gorenc Ban 

 
 


