
 

 

Dragi učenci, starši in učitelji! 

Ste že opazili našo novo pridobitev pred glavnim vhodom v šolo? Mogoče že veste, da govorim 

o novi kolesarnici. Ta je v zimskem času res da bolj samevala, pomlad pa je pravi čas, da zaživi 

in začne služiti svojemu namenu.  

Ob vsakodnevnih premikih in za pot v šolo večina družin uporablja enega ali več avtomobilov, 

četudi bi lahko npr. otroci prišli peš v šolo, šli v trgovino s kolesom ali pa na popoldanske 

aktivnosti z javnim prevozom. Vedno najdemo izgovor za to, da se nam mudi, da nimamo časa 

ali, da je tako lažje, bolj varno ... Kljub temu, da se ves čas zavedamo, da stalna uporaba 

avtomobilov škodi našemu okolju in zdravju. V letošnjem letu se je zato naša šola pridružila 

projektu Trajnostna mobilnost. Že kar nekaj slovenskih šol sodeluje v tem projektu. Naš namen 

pa je, da prispevamo k trajnostni mobilnosti za trajnostni razvoj. 

Zato bodo v tednu, ki prihaja, 19. -23. 4. 2021 nekateri razredi sodelovali v aktivnosti »Gremo 

peš s kokoško Rozi«. Kokoška Rozi je maskota aktivnosti. Kljub temu, da v aktivnosti sodeluje 

le 10 razredov, ki bodo natančnejša navodila prejeli od svojih razrednikov, pa je ta del objave 

namenjen tudi vsem, ki v projektu ne sodelujete. Aktivnost »Gremo peš« bo učinkovitejša, če 

bomo v njej sodelovali prav vsi učitelji in učenci. In kaj lahko storite?  

V šolo oziroma službo prihajajte na trajnostni način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji. Šteje 

pa tudi to, če vsaj del poti do šole opravite peš, tako da starši parkirajo avto vsaj 200m od šole.  

Zato je pomembno, da so starši o tem obveščeni. Več informacij o aktivnosti si lahko preberejo 

na šolski spletni strani. 

Vabim vas, da poskusite in verjamem, da bomo vsi skupaj presenečeni, kako zelo smo 

pogrešali priložnost za druženje in pogovor, pa čeprav na poti v šolo.  
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