
TRAJNOSTNA MOBILNOST V OSNOVNI ŠOLI 

Gremo peš s kokoško Rozi 

 

 

 

Spoštovani starši! 

  

V šolskem letu 2020/21 se je naša šola vključila v državni projekt Trajnostna 

mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Naročnik projekta je Ministrstvo za 

infrastrukturo. 

 

Temeljni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok in njihovih bližnjih po 

načelih trajnostne mobilnosti ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. 

  

V prihodnjem tednu, od 10. 5. do 14. 5. 2021, bomo začeli z izvedbo enotedenske 

aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi, v katero bodo aktivno vključeni učenci 1.–9. 

razreda. 

 

Razredniki bodo vsak dan od ponedeljka, 10. 5. 2021, do  petka, 14. 5. 2021, 

beležili število učencev, ki bodo v šolo prišli na trajnostni način. Pred izvedbo 

aktivnosti bodo v petek, 7. 5. 2021, razredniki preverili, koliko učencev že prihaja v šolo 

na trajnostni način. Skupni cilj je povečati število trajnostnih prihodov v šolo za 

vsaj 7 % ali več. 

Učenci bodo v petek, 7. 5. 2021, pred izvedbo aktivnosti, dobili knjižico Moj dnevnik 

aktivnosti »Gremo peš s kokoško Rozi«. Učenci bodo sodelovali v anonimni anketi, 

ki bo posredovana Filozofski fakulteti v Ljubljani.  

Starše, ki svoje otroke vozite v šolo, prosimo, da v času izvajanja aktivnosti 

»Gremo peš« otroka ne pripeljete do šole, ampak parkirate na okoliških 
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parkiriščih in del poti opravite peš. Tudi ta kombiniran način se šteje kot trajnostni 

prihod v šolo. 

Učenci, ki že imajo kolesarski izpit, se v šolo lahko pripeljejo s kolesom.  

Tudi zaposleni na šoli se pridružujemo aktivnostim trajnostne mobilnosti Gremo 

peš. Hkrati pa prosimo tudi vas starše, da spodbujate svoje otroke k trajnostnemu 

prihodu v šolo. 

Ob vsakem trajnostnem načinu prihoda v šolo bo učenec nagrajen z igralno 

karto. Po končani enotedenski aktivnosti bodo učenci zbrane karte uporabili v različnih 

igrah, primernih njihovi starostni stopnji. Vsak dan bomo na razredni plakat zabeležili, 

koliko učencev je v šolo prišlo po načelih trajnostne mobilnosti. Skupne podatke 

bomo zbrali tudi na šolskem plakatu v avli šole. 

  

V e-zloženki si lahko preberete najpogostejše pomisleke in prednosti, ki jih prinaša 

trajnostna mobilnost. 

 

Veselimo se vašega sodelovanja in računamo na vašo pomoč pri izvedbi 

projekta, saj bomo tako vsi storili nekaj dobrega za naš planet. 

 

 

 

Ravnateljica:                                                             Koordinatorici projekta:  

Simona Grosman                                                       Nada Klemenčič in Mojca Karnet 
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