Škofja Loka, 14. september 2020

Starši, se spomnite, kako ste vi hodili v šolo?
Najverjetneje ste hodili v šolo peš z vrstniki. Raziskave
kažejo, da je 30 let nazaj preko 90 % otrok prišlo v šolo na
tak način. Danes so avtomobilski zastoji v okolici šol nekaj
običajnega. V šolo peš hodi bistveno manjši delež otrok,
vendar ne za to, ker si ne bi želeli, ampak ker se staršem
pogosto njihova pot do šole zdi prenevarna.
Približuje se izvedba jutranje Odprte ulice. Ta se bo
izvajala v delovnih dneh od 16. do 22. septembra
2020, v času jutranje konice med 7.15 in 8.15. Šolska
ulica bo namenjena otrokom, ki prihajajo v šolo. Dostop
do šole z avtomobilom bo v jutranji konici omejen, saj
bo Šolska ulica zaprta za promet.
Za tiste, ki živite bolj daleč in jih starši pripeljete v šolo bosta na voljo izstopni točki
Poljubi in odpelji, na parkirišču Vojašnice in na parkirišču Štemarje. Obe lokaciji sta
vidni na slikah spodaj. To so posebej označena varna mesta na katerih starši lahko
odložijo otroke, jih poljubijo in se odpeljejo, otroci pa pot do šole nadaljujejo sami. Za varnost
otrok, ki jih boste odložili v Vojašnici (na prehodu čez Partizansko cesto) bo poskrbljeno. Na
tak način bomo zagotovili varno pot tudi za najmlajše prometne udeležence in se bodo lahko po
Šolski ulici sprehodili sami oz. v družbi svojih prijateljev. S Štemarjev je pot varna, zato
spremstva ne bo, bodo pa na ulici prisotni reditelji, ki bodo nadzorovali pot otrok. Obveščamo vas
še, da bo uvoz k šoli na Z strani zaprt in bo vožnja dovoljena samo organiziranim prevozom
otrok in zaposlenim, zato otrok ne boste mogli odložiti pred šolo.
16. septembra 2020 bo začel »voziti« tudi Pešbus, ki je na OŠ Škofja Loka-Mesto že
stalnica. Vozili bosta dve liniji (Tavčarjeva ulica – Nad Plevno – Partizanska cesta –
šola in Pod Plevno). Podrobnejše informacije o voznih redih in organizaciji Pešbusa bodo
starši prijavljenih otrok in spremljevalci prejeli po e-pošti.
Vožnja otrok z avtomobilom v šolo ni dobra. Zakaj? Preveč avtomobilov pred šolo slabša
prometno varnost za otroke, ki pridejo peš. Če starši otroke vozijo v šolo, to slabo vpliva na
zdravje otrok, saj se že tako premalo gibljejo. Onesnaženje zraka zaradi prometa vpliva na
razvoj bolezni dihal, kar je posebno problematično prav pri otrocih. Poleg tega ankete,
izvedene med učenci, kažejo, da je redkim otrokom všeč, da jih starši v šolo peljejo z avtom.
Raje gredo v družbi prijateljev s kolesom, peš, s skirojem ... Tudi učitelji si želijo, da bi več
otrok hodilo v šolo aktivno. Otroci, ki jih starši pripeljejo v šolo so pri pouku manj zbrani in
nimajo možnosti jutranjega klepeta s sovrstniki in gibanja ter prebujanja na svežem zraku.
Spoštovani starši, vabimo vas, da tudi vi aktivno sodelujete pri izvedbi Odprte ulice in se
nam pridružite tudi na zaključku akcije, ki bo v torek, 22. 9. 2020 na Odprti Šolski ulici. Obeta
se celodnevni program, ki se bo zaključil z javno razpravo o prihodnosti Odprte ulice ob 17.
uri. Po koncu izvedbe vas bomo tudi prosili, da boste izpolnili krajšo anketo na to temo.
info@care4climate.si

www.care4climate.si

Projekt LIFE Care4Climate (LIFE17 IPC/SI/000007) je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga
upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Lokacija točke Poljubi in odpelji v Vojašnici

Lokacija točke Poljubi in odpelji na Štemarjah

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na odprtaulica@skofjaloka.si in na telefonski
številki 041 370 817 (Jernej Tavčar), sicer pa lahko tudi kakšen odgovor najdete med
Pogosto zastavljenimi vprašanji o Odprti ulici.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in podporo izvedbi Odprte ulice!
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