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Leta 1991 so skoraj vsi mladi šli v šolo in iz nje 
aktivno - peš ali s kolesom. 
Danes je takih le še tretjina. 
Kako obrniti ta negativni trend? 

Analiza treh novomeških OŠ v različnih časovnih prerezih pokazala:
Leta 1991: 92 % otrok aktivno v šolo. 
Leta 2016: 31 % otrok aktivno v šolo. 

Anketa leta 2016 pokazala, da 80 % otrok želi v šolo s kolesom ali peš.

Delež čezmerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov se je v zadnjih tridesetih letih podvojil.

Spremembe v potovalnih vzorcih otrok sovpadajo z intenzivno motorizacijo slovenskih mest: poleg manj 
gibanja zdravje ogroža tudi onesnaženje zraka s CO2 in delci PM10.

Nova paradigma prometne varnosti: fokus ukvarjanja s prometno varnostjo se mora preusmeriti z varne 
vožnje na zmanjševanje vožnje v okolici šol. Ob fizični preureditvi okolice šol (vzpostavljanje razmer, ki so 
neprijazne uporabi osebnih motornih vozil) se je treba usmeriti v spreminjanje potovalnih navad (mehki 
ukrepi krepijo trde ukrepe).

Hoja ali kolesarjenje sta okoljsko najmanj sporna, ekonomsko najbolj racionalna, socialno najbolj pravična 
in najbolj zdrava načina mobilnosti.

Za mnoge je aktivna mobilnost najenostavnejši in najbolj dosegljiv način ohranjanja zdravega življenjskega 
sloga, katerega osnova je vsaj polurna zmerna dnevna aktivnost. 



NIJZ opozarja, da je 
zdrava telesna dejavnost 
podcenjena in pozabljena entiteta.

� Telesna dejavnost vpliva na:
- zdravje;
- rast in razvoj; 
- razvoj navad življenjskega sloga; 
- samostojnost;
- počutje in delovno storilnost;
- učinkovitost, uspešnost in razvojne zmožnosti;
- kakovost življenja;
- vzdržnost zdr. in drugih sistemov …

� Zdravju koristi v vseh starostnih obdobjih – še posebej pomembna pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na 
njihov celostni razvoj.

� Otroci, ki so gibalno zelo aktivni, si prej in lažje zapomnijo novo snov, lažje sledijo pouku v šoli in imajo boljšo 
sposobnost koncentracije.

� Otroci in mladostniki, ki se redno in dovolj gibajo, bodo aktiven življenjski slog bolj verjetno prenesli v 
odraslo dobo.

� MONM sledi Nacionalnemu programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025.

� MONM spodbuja medsektorska in medresorska povezovanja: odlično sodelovanje z NIJZ - OE NM.



Zakaj je MONM podprla projekt Pešbus? 

Ker je v enem samem projektu združenih mnogo koristi:

spodbujanje telesne dejavnosti otrok (in odraslih spremljevalcev),

spodbujanje samostojnosti in socialnega razvoja otrok,

praktično učenje otrok o obnašanju v prometu,

zmanjšanje obremenjenosti okolja z izpusti,

izboljšanje prometne varnosti,

zmanjšanje jutranje gneče avtomobilov pred šolo (60 manj pred OŠ Grm!),

razvijanje medgeneracijske solidarnosti,

povezovanje skupnosti,

starši so razbremenjeni jutranjega razvažanja.   

Z enim projektom dosežemo več temeljnih ciljev občine:

Trajnostna mobilnost, zdravje in varnost občanov, razbremenitev okolja in infrastrukture, socialna kohezija.



Projekt Pešbus na OŠ Grm Novem mestu 
najuspešnejši v Sloveniji

� po številu udeležencev: 145 otrok in 25 spremljevalcev

� po številu in dolžini prog: 7 prog, najdaljša 3,6 km 

� po trajanju projekta: 2 meseca

Nadaljevanje in nadgradnja v šolskem letu 2017/2018:

- 90 otrok, 30 spremljevalcev (samo še 2 prostovoljki),

- usklajevanje prek Google koledarja, obveščanje prek eAsistenta,

- povezava z drugimi projekti na šoli (Ekošola, Zdrava šola, FIT4KID, 

prometne aktivnosti), 

- prilagajanje vremenu (naročilo pelerin),

- ključno: projekt poteka samostojno, neodvisno od občine!



Zakaj je bil Pešbus v Novem mestu 
tako uspešen? 

� Sodelovanje:
stroke (IPOP in NIJZ), 
občine, 
šole (OŠ Grm),
prostovoljske organizacije (DRPD NM).

Vsaka institucija opravila svoj del naloge!

� Stopenjsko komuniciranje projekta: 
občina → vodstvo šole → svet staršev → skupni roditeljski sestanek, na katerem sodeluje NIJZ → razredniki in 
drugi učitelji → obvesDlo otrokom in staršem

� Zavzetost koordinatorke projekta na OŠ Grm, ki skrbi za vsakodnevni osebni stik z otroki in spremljevalci 
(pohvale, spodbude, stalna dosegljivost).   

� Oblikovanje Pešbus skupnosti, ki je projekt vzela za svojega. 

� Učinkovito obveščanje o projektu prek medijev in družabnih omrežij → celo mesto pozna projekt,  povečuje 
se interes za vključitev za projekt.



Pešbus utrinki

Evalvacijski vprašalnik : 

zadovoljstvo, pozitivni vidik (100 %); 

želja po nadaljevanju projekta v novem šolskem letu (100 %).

Utrinki iz razmišljanj in predlogov:

Bolj smo zdravi. (učenci)

Komaj čakam, da se zbudim in grem na Pešbus. (učenka)

Spoznali smo svoje sosede. (starši, otroci)

Otroci so bolj zdravi, veseli, zadovoljni. (starši)

Učenci se lažje učijo, so bolj zbrani in koncentrirani. (učitelji)

Srečna sem, ker lahko spremljam otroke. (babica spremljevalka)

Odkar hodim z otroki, sem bolj zdrava in zadovoljna. (mamica)
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Hvala za pozornost.

kabinet@novomesto.si

07 39 39 239 


