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OŠ Petrovče se je pridružila kampanji Evropski teden mobilnosti
OŠ Petrovče se je letos skupaj z občino Žalec aktivno vključila v kampanjo Evropski teden
mobilnosti. Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in tako
bo tudi v letu 2018.
H kampanji, ki letos nosi slogan ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ in poteka ob
sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor v okviru Sklada za podnebne spremembe se je
letos aktivno vključila tudi Osnovna šola Petrovče in sicer preko treh skupin aktivnosti:
1. PARKIRNI DAN - Sprememba parkirnih mest za drugačno rabo,
2. PEŠBUS – Peš prihod v šolo (Program sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru
prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano).,
3. Otroci novinarji

Video: Evropski teden mobilnosti
Njen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne
mobilnosti ter prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa. Tako se v tem
tednu odvijajo različni dogodki in aktivnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje, javni prevoze
in druge trajnostne načine. Organizirajo se aktivnosti na prostem, izobraževanja, promocije,
preuredijo se prometne poti in uvedejo začasni ali trajni ukrepi v smeri trajnostne
mobilnosti. Več o Evropskem tednu mobilnosti in sodelovanju občine v tem projektu si lahko
ogledate tudi na spletni strani občine Žalec www.zalec.si/ .
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KAJ JE EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI?
Evropski teden mobilnosti vsako leto poteka v tesnem sodelovanju s številnimi mesti, ki pripravijo
veliko dogodkov, prireditev in akcij, katerih osnovnih namen je opozoriti na težave, ki jih
povzročajo netrajnostno naravnane oblike mobilnosti. Vsako leto sodelujoča mesta in lokalne
skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo ne neki poseben vidik mobilnosti:
Več o Evropskem tednu mobilnosti lahko preberete na spletni strani:
http://www.tedenmobilnosti.si ali http://www.mobilityweek.eu

KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?
Trajnostna mobilnost predstavlja takšen potovalni način, ki ima majhen negativen vpliv na okolje
in ljudi. Sem prištevamo hojo, kolesarjenje, javni potniški transport, okolju prijazna vozila in
ogovorna uporaba avtomobilov (na primer več ljudi v avtomobilu). Lahko rečemo, da predstavlja
takšen razvoj transporta, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozil
možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.
Več na spletni strani ministrstva:
http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/trajnostna_mobilnost_in_prometna_politika/trajnos
tna_mobilnost/

Video: Kaj je trajnostna mobilnost
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PARKIRNI DAN
Parkirni dan vključuje začasno spremembo parkirnih mest v površine namenjene ljudem.
Namen teh aktivnosti je opozoriti na pomembnost površin in javnega prostora v mestih.

OŠ Petrovče bo tako sodelovala pri aktivnostih, ki se bodo odvijale na parkirnih mestih v
središču Petrovč pred osnovno šolo in sicer v sredo, 20.9.2018.

PODROBEN PROGRAM DOGODKOV (objavljen bo naknadno)

Otroci bodo sodelovali na različnih aktivnostih, ki bodo pripravljene v sodelovanju z občino
Žalec, Fakulteto za logistiko, Univerze v Mariboru iz Celja in različnimi lokalnimi društvi in
organizacijami. Pripravili se bodo tehniški dnevi na temo trajnostna mobilnost, med katerimi
bodo naslednje vrste aktivnosti:
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Rišemo in se veselimo

Risanje po parkirnih mestih, izdelava plakatov za
razstavo, barvanje na temo mobilnosti in podobno.

Šahovsko tekmovanje

Izvedba mini šahovskega tekmovanja in igranje šaha.

Bralni kotiček in pravljice
o trajnostni mobilnosti,
zdravem gibanju itd

Branje knjig, pripovedovanje, pogovor, pravljice vse v
navezavi z zdravjem, gibanjem…

Ustvarjamo in izdelujemo
na temo parkirnih mest,
varnosti, gibanja itd

Izdelava izdelkov na temo trajnostne mobilnosti,
varnosti, zdravem načinu življenja in aktivnem
preživljanju prostega časa na prostem.

Igrajmo se skozi življenje

Igre, ki spomnijo na drugačno rabo prostora in mini
tekmovanja iz družabnih iger in poznavanju Petrovč skozi
oči pešca ali kolesarja.

Kako smo spretni?

Spoznavanje ovir za pešce in kolesarje, oblikovanje
poligona za spretnostno hojo (npr. za slepe, slabovidne
in gibalno ovirane), vodenje »slepega« s pomočjo glasu,
spretnost s skirojem…

Kolesarjenje

Spretnostna vožnja in spoznavanje pravil kolesarjenja.

Športno skozi prostor

Športne aktivnosti v navezavi na temo mobilnosti in
zdrav način življenja.

Vabljeni ste, da se nam pridružite in nas obiščete na samih parkirnih mestih, kjer bomo
veseli vašega obiska.
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PEŠBUS

Aktivna pot v šolo pomeni, da gredo otroci v šolo peš. Pomembna je za zdravje,
samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične
aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v
šolo peš, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi
sicer več gibljejo in lažje sledijo pouku. Povečajo se tudi družbeni stiki in komunikacija med
vrstniki.
Pešbus je skupina šolskih otrok, ki gredo v šolo skupaj peš, po vnaprej določeni poti in ob
dogovorjenem času, v spremstvu odraslih. Pešbusu se otroci pridružijo na dogovorjenih
točkah – postajah. Taka navada je razširjena tudi drugod po svetu. V Veliki Britaniji in
Združenih državah Amerike kot 'Walking bus', v Italiji in Švici pa kot 'Pedibus'. V Sloveniji
poteka Pešbus znotraj projekta Evropski teden mobilnosti, ki je sofinanciran s strani
Ministrstva za okolje in prostor v okviru Sklada za podnebne spremembe: Samo izvedbo
projekta Pešbus pa sofinancira tudi Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj Dober tek
Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano
V občini Žalec so predvidene štiri Pešbus poti:





Dobriša vas (OŠ Petrovče)
Trje (Podružnična šola Trje)
»Škafarjev hrib« (1. Osnovna šola Žalec)
Vrbje (1. Osnovna šola Žalec)
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Vse starše prosimo, da spodbujajo udeležbo svojih otrok pri Pešbusu, zaželeno pa je, da se
tudi sami kot spremljevalci vključite v proces in s svojim zgledom spodbujajte otroke k
pešačenju pri vsakdanjih aktivnostih, hkrati pa poklepetajte z otroki in ostalimi
spremljevalci. Seveda so lahko spremljevalci tudi dedki, babice in ljudje, ki jim zaupate.
K sodelovanju, kot spremljevalec otrok oz. za vodenje Pešbusa, pa vabimo tudi vso
zainteresirano javnost, tako društva kot posameznike oziroma vse, ki ste pripravljeni
pomagati pri akciji. S tem boste pokazali otrokom, da je hoja super in da ne potrebujemo
avtomobila na vsakem koraku.
Kdo je lahko spremljevalec?
 starost nad 18 let,
 skrbna, odgovorna in prijazna oseba,
 veselje do dela in druženja z otroki,
poznavanje pravil cestnega prometa
Slika: Sodelovanje slovenskih osnovnih šol v letu 2017

Vir: http://www.aktivnovsolo.si
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Več o PEŠBUSU si lahko preberete v naslednji povezavi: www.aktivnovsolo.si/, svoje
zanimanje za sodelovanje ali
z vprašanji pa se lahko obrnete na e-naslov:
uros.kramar@um.si ali majda.marovsek@zalec.si ali os-petrovce@guest.arnes.si.

Kot rečeno, pa se bo tudi ta spletna stran sproti dopolnjevala z novimi informacijami.
VIDEO: Utrinki iz že organiziranih Pešbus-ov:
https://www.youtube.com/watch?v=Dq-PACryxaE
https://www.youtube.com/watch?v=5YciVjLu9Aw
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OTROCI NOVINARJI
V namen zbiranja informacij glede stanja v prometu v občini Žalec
in o potovalnih navadah vabimo učence, da se pridružijo
raziskovanju o stanju na področju pešačenja, kolesarjenja, varnosti
in potovalnih navadah otrok na področju Petrovč in okoliških
krajev.
V ta namen bodo otroci novinarji ob pomoči Fakultete za logistiko
pripravili raziskavo in poiskali, kje so kritične točke za pešce in
kolesarje in kje so potrebne izboljšave. Prav tako bodo otroci
novinarji ugotavljali, kako otroci prihajajo v šolo in kako bi si želeli
prihajati. Ugotovitve bodo na koncu tudi predstavili in predlagali
morebitne rešitve in izboljšave.

