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Zadeva: obvestilo za starše in skrbnike učencev od 3. do 9. razreda
Spoštovan starši in skrbniki,
Na OŠ Lucija bomo z različnimi aktivnostmi pod sloganom trajnostno povezani, obeležili Evropski
teden mobilnosti v sodelovanju z Občino Piran, JP Okolje Piran, inštitutom IPOP, KUD Anbot, KD
Upokojenih pedagoških delavcev in Univerzo za tretje življenjsko obdobje Faros. Organizirali in izvedli
bomo:
1. učne ure o trajnostnem razvoju ter trajnostnem prihodu v šolo za vse generacije učencev (med 16. in
22. 9.);
2. aktivnost PEŠBUS1 za učence 2. in 3. razreda (med 26. in 30. 9.);
3. množični peš prihodo v šolo učencev in zaposlenih (22. 9. med 7.30 in 8.10) ter
4. zaustavitev prometa na šolskem parkirišču (22. 9. med 7.00 in 12.00).

Slika 1: točka poljubi in odpelji Obala (fotografija: Jana Okoren)
Na Vas, spoštovani starši in skrbniki, se obračamo s prošnjo za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti pod
točko 3. Prosimo vas, v kolikor to še ni v vaši praksi, da v četrtek 22. 9. 2022 organizirate jutranji prihod
vaših otrok v šolo trajnostno, to je peš ali z avtobusnim prevozom. V kolikor je vaše bivališče od šole
oddaljeno več kot 10 minut hoje pa vas prosimo, da otroke odložite na točkah poljubi in odpelji na lokacijah
Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v
okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del
prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano."
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parkirišče ŠIMC, AP Podvozna cesta ali Obala (lokacije točk so predstavljene v prilogi 1), saj bo na ta
dan parkirišče pred šolo zaprto in bo dovoz otrok na tej površini onemogočen. Točke poljubi in
odpelji so na lokacijah označene s tablami (slika 1), od lokacij pa učenci pot do šole nadaljujejo peš po
označenih (z modrimi delfinčki) varnih šolskih poteh.
Z zaustavitvijo prometa na šolskem parkirišču in preusmeritev dovoza otrok na okoliške točke poljubi in
odpelji, želimo zagotoviti varen peš prihod učencev v šolo na prehodih za pešce, v neposredni bližini
šolskega dvorišča (slika 1). Za varnost peščev na dan peš prihoda v šolo bodo na prehodih (AP in krožišče
Podvozna, Fazan) poskrbeli prostovoljci. Vas dragi starši in skrbniki pa prosimo, da na ta dan z vašimi
vozili ne vozite na Šolsko ulico in ulico Fazan za namen dovoza otrok pred šolo.

Slika 2: Jutranja konica, september 2021 (fotografija: Jana Okoren)
Vaša vprašanja glede izvedbe Evropskega tedna mobilnosti lahko naslovite na e-naslov
eneja.baloh@oslucija.eu. Že v naprej se vam zahvaljujemo za vašo podporo in pomoč pri izvedbi
aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti.
S spoštljivimi pozdravi,
Koordinatorica aktivnosti: Eneja Baloh
Priloge:
-

grafična predstavitev točk poljubi in odpelji

-

vabilo za peš prihod v šolo

-

obvestilo o zaprtju parkirišča
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