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DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA – SPLOH KO GREMO PEŠ V ŠOLO 
 
Spoštovani starši in učenci. 
 
Leto je naokoli in spet se bliža Evropski teden mobilnosti, ki bo tudi letos potekal od 16. do 22. 
septembra 2021. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto 
povežejo na tisoče sodelujočih mest in njihovih prebivalcev. 
 

 
Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je Živi zdravo. Potuj trajnostno.  

Sodoben življenjski slog nas preganja kot neusmiljen trener – v vsakem trenutku nekam hitimo 
in nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas 
rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: z onesnaženjem, s hrupom, z 
nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega 
nas pobuda Evropski teden mobilnosti vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, 
šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti (hojo, 
kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo zaigralo naše srce 
in naredili bomo izredno veliko zase in za svojo skupnost. 

Tako bi 20. 9. 2021 aktivirali že naš tradicionalni PEŠAVTOBUS – z vseh naših šolskih 
okolišev bi prišli v šolo peš. Zbor bi bil na točkah: 

1. Rove – začetek in zbor v vasi pri križu ob 7.00; pot bo vodila preko Kuretnice, kjer se 
ok. 7.30 lahko priključite ostali učenci, nadaljujejo ob potoku do Loke (ok. 7.50 
priključitev učencev), prihod v šolo ok. 8.00. Spremljevalci: učitelj I. Špeglič. 

2. Lindek – začetek in zbor pri Gradu na avtobusni postaji, 7.00, pot se nadaljuje po gozdi 
poti mimo Lindeškega slapa do Belega Potoka; na poti se lahko priključite tudi ostali 
učenci, prihod v šolo ob 8.00. Spremljevalci: učiteljica Jožica Založnik.  

3. Lipa – začetek in zbor na avtobusni postaji v Lipi ob 7.00, pot nadaljujejo proti Dolu pod 
Gojko (ok. 7.20 priključitev učencev), proti šolskemu igrišču do šole. Spremljevalci: 
učiteljica T. Blazinšek,  

4. Sojek, Črešnjice – začetek in zbor na avtobusni postaji Črešnjice ob 7.00 (počaka se 
na učence iz Sojeka, ki štartajo ok. 6.30), pot nadaljujejo do Podgorja pod Čerinom (ok. 
7.10 priključitev učencev), do Bezenškovega Bukovja (ok. 7.30 priključitev učencev), do 
Verpet pri mostu (ok. 7.50 priključitev), prihod v šolo ob 8.00. Spremljevalci: strokovna 
delavka Š. Oprčkal 

5. Rakova Steza – začetek in zbor sredi vasi ob 7.20, pot nadaljujejo do Stražice in skozi 
naselje Frankolovo, kjer se ok. 7.40 lahko pridružijo ostali učenci. Spremljevalka: 
ravnateljica M.Šoš  

 
Odhod domov bo po običajnem razporedu s šolskim vozilom. 

 
Učenci, ki greste v šolo peš, bodite primerno obuti in oblečeni. Poskrbeli bomo, da bodo tega 
dne vaše torbe lažje. Na poti vas bodo spremljali starši, posameznih učencev (prostovoljci), in 
učitelji.  
V primeru, da vaš otrok tega dne ne bo šel peš in potrebuje prevoz, starši sporočite to 
razredniku, do petka, 17. 9. 2021, ker šolskih prevozov tega dne v dopoldanskem času 
drugače ne bomo izvajali.   

http://www.os-frankolovo.si/


Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen: Otroci smejo samostojno sodelovati v 
cestnem prometu šele, ko se starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da 
so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi 
razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom. Starši tako 
sami presodite, ali gre vaš otrok lahko v spremstvu drugih staršev in učiteljev peš v šolo. 
Za varnost naših otrok bodo tega dne skrbeli tudi gasilci PGD Frankolovo. 
 
 
Vabljeni tudi ostali starši, ki imate tega dne čas. Bodimo vzor našim otrokom. 
 
Frankolovo, 8. 9. 2021      OŠ Antona Bezenška Frankolovo 
 


