Evropski teden mobilnosti 2021 v Vitanju
Občina Vitanje se bo v od 16. do 22. septembra 2021 pridružila akciji »Evropski teden mobilnosti«, ki se odvija
pod okriljem Evropske komisije. V okviru tega tedna načrtujemo z Osnovno šolo Vitanje izvedbo promocijskega
dogodka Aktivno v šolo in vrtec - Pešbus in Ostanimo mobilni z namenom, da spodbujamo otroke k trajnostni
mobilnosti in uporabo varnih šolskih poti ter spodbujamo starejše k aktivnemu načinu življenja.
V okviru programa Aktivno v šolo s podporo Ministrstva za zdravje spodbujajo aktivne oblike prihajanja v šolo in
gibanje slovenskih učencev. Organizirana pot v šolo v obliki Pešbusa, pri kateri gredo otroci v spremstvu odraslih
v šolo peš po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku, je lahko prvi korak k dobremu zdravju in povečanju
telesne dejavnosti šolarjev.
Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki
otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Delež otrok, ki v šolo prihajajo na aktiven način,
je v nekaj desetletjih drastično upadel, hkrati se zmanjšuje tudi skupna količina gibanja med otroki, narašča pa
problem debelosti in drugih bolezni, povezanih s spremenjenim življenjskim slogom. Zato je za populacijo
osnovnošolskih otrok izrednega pomena, da pridobijo dobre navade tudi na področju trajnostne mobilnosti.
Otroci so danes tudi manj samostojni in manj časa preživijo zunaj, kot so pred nekaj desetletji. Poleg tega ima
aktivna pot v šolo prednosti tudi za vse ostale, saj zmanjšuje prometno gnečo okrog šol in s tem povečuje
prometno varnost in zmanjšuje motorni promet ter s tem prispeva tudi k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.
Glede na prijave bomo pripravili 'vozni red' in 'proge' Pešbusa na petih relacijah: Vitanje – Stenica, Vitanje –
Fužine, Vitanje – Paka, Vitanje – Brezen in Vitanje - Ljubnica. Omenjene relacije bomo dodatno označili s
smerokazi in orientacijskimi zastavicami z luknjači. Otroci in spremljevalci bodo za nagrado dobili zložljivi
dežnik in odsevnik. O vseh podrobnostih bomo starše prijavljenih otrok in spremljevalce obvestili pred
pričetkom.
Po evropskem tednu mobilnosti bomo šolarje še naprej motivirali, da bodo nadaljnjih 22 dni (do 22. 10. 2021)
sami uporabljali označene šolske poti in vodili evidenco z luknjanjem evidenčnih kartonov. Dvajset šolarjev, ki
bodo v tem času prehodili in prekolesarili največ bomo peljali na nagradni izlet.
Vse starše prosimo, da spodbujajo udeležbo svojih otrok pri Pešbusu, zaželeno pa je, da se tudi sami kot
spremljevalci vključijo v proces ali k spremljanju spodbujajo stare starše in ljudi, ki jim zaupajo.
Za spremljevalce otrok oz. za vodenje Pešbusa pa k sodelovanju vabimo tudi vso zainteresirano javnost, tako
društva kot posameznike oziroma vse, ki ste zainteresirani, da bi pomagali pri akciji in tako pokazali otrokom, da
res ne potrebujemo avtomobila na vsakem koraku in da nam je mar tudi za naše zdravje in okolje.
Kdo je lahko spremljevalec?
Starost nad 18 let, skrbna, odgovorna in prijazna oseba, veselje do dela in druženja z otroki, poznavanje pravil
cestnega prometa in pogoj PCT.
Več o akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani aktivnovsolo.si, svoje zanimanje za sodelovanje ali z
vprašanji pa se lahko obrnete na e-naslov: robertpritrznik@yahoo.com.
V sklopu ETM 2021 bomo v OŠ Vitanje, Noordung Centrom in sodelovanjem Občine Vitanje izvedli akcijo
Ostanimo mobilni, kjer bomo s pomočjo nadarjenih učencev dodatno označili vodno učno pot ob reki Hudinji
do Rakovca s pomočjo trajnih markacij in kažipotov, ki nas bodo usmerjali na zanimivosti ob poti (ruševine

tekstilne tovarne, kaskade reke Hudinje, stara cesta grofa Thurna, inicialke grofa Thurna). K sodelovanju pri
izvedbi projekta vabimo vse lastnike zemljišč in nepremičnin, Planinsko društvo Vitanje, avtorje knjige Mlini in
žage ob vodotokih na Vitanjskem »Nekoč pomembni… sedaj pozabljeni.
Aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva
za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.
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