
 

 

 
 

 

  

 

 
Spoštovani starši, skrbniki, 
 
I. OŠ Žalec in obe podružnični šoli POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva smo se  v sodelovanju z občino Žalec znova 
pridružili akciji »Gremo peš s kokoško Rozi«. Akcija »Gremo peš« je del projekta Evropski teden mobilnosti, ki 
vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. 
 
Namen aktivnosti kokoška Rozi je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s 
kolesom, s skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi ...) – izmed naštetih predvsem spodbujati hojo. Cilj aktivnosti 
Gremo peš s kokoško Rozi je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, 
zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, 
krepitev zdravja otrok. Obenem jih vzgajamo in izobražujemo v aktivne in odgovorne državljane, ki se bodo 
zavedali pomena in prednosti uporabe trajnostnih potovalnih sredstev za potrebe ohranjanja kakovosti okolja in 
krepitve lastnega zdravja. (Ministrstvo za infrastrukturo, 2021) 

 
Ob podpori Ministrstva za infrastrukturo v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007in 
Ministrstva za okolje in prostor v okviru Sklada za podnebne spremembe ga bomo znova  izvedli tudi na vaši - 
naši šoli.  
 
Akcijo bomo izvajali en teden in sicer od ponedeljka 19. septembra 2022 do petka, 23. septembra 2022.  
 
V akciji sodelujejo vsi učenci od prvega do petega razreda in sicer tako, da se znotraj razreda beleži, kako so 
posamezni dan prišli v šolo (peš, z avtom, s skirojem, z javnim prevozom, s kolesom). Zaželeno je, da jih doma 
spodbujate, da v šolo čim večkrat pridejo na trajnosten način, predvsem peš. V akcije sodelujejo vsi učenci, ne 
glede na to, da morda ne stanujejo v bližini šole in jih zaradi razdalje ali varnostnih razlogov (npr. neurejeni 
pločniki ...) v šolo pripeljete.  V tem primeru lahko svoje avtomobile parkirate vsaj 100 metrov od šole in svoje 
otroke varno pospremite v šolo. V primeru, da je ta pot do šole varna in če so otroci dovolj stari, lahko to pot 
opravijo peš tudi sami. 
Raziskave so pokazale, da je hoja v šolo pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok. 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 med drugim lažje sledijo pouku. Prav tako se povečajo družbeni stiki in komunikacija med vrstniki. 
 
Ob zaključku akcije bomo na šoli pripravili tudi slavnostni zaključek s predstavitvijo rezultatov. Tisti razred, kjer 
je odstotek tistih, ki pridejo na trajnosten način najvišji in tisti, kjer se je skozi trajanje akcije ta odstotek najbolj 
povečal bodo na koncu nagrajeni. 
 
Seveda je zaželeno, da se akciji pridružite tudi vi in sicer tako, da spremljate otroka peš v šolo in s tem pokažete, 
da res ne potrebujemo avtomobila na vsakem koraku in da nam je mar tudi za naše zdravje in okolje. V akciji je 
zaželeno, da sodelujejo tudi babice in dedki, tete, strici, varuške,…. 
Več o akciji »Gremo peš s kokoško Rozi«. si lahko preberete na spletni strani šole: https://www.1os-zalec.si/ 
Z vprašanji pa se lahko obrnete tudi na našo tel številko 03/713-24-26. 
 
Lep pozdrav! 
 
Koordinator na šoli: Anita Dušak    Ravnateljica: Andreja Špajzer 


