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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

 
V letošnjem Evropskem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra 2019, je v ospredju 
hoja, ki je hkrati tudi najbolj naraven in najbolj zdrav način premikanja. Z upoštevanjem slogana 
»Gremo peš!« organizatorji opozarjajo, da je velika težava sodobne družbe pomanjkanje fizične 
aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov, s čimer se 
učenci in delavci šole OŠ Franceta Bevka strinjamo. Zato smo se z različnimi aktivnostmi pridružili 
Mestni občini Ljubljana, ki že 18. leto sodeluje v največji mednarodni kampanji za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti Evropskem tednu mobilnosti (ETM). 
 

Učenci podaljšanega bivanja so v sodelovanju z učenci tujih jezikov in njihovimi učitelji pripravili 
razstavo v šolski avli in jo povezali z Evropskim dnevom jezikov, ki ga praznujemo 23. septembra. 
Pripravili so tudi opozorilne table s slogani, ki so postavljene na dovozu šole in opozarjajo ter 
ozaveščajo voznike, starše, delavce šole in učence, naj hodijo peš.  
 

Odbor za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2019 z Oddelka za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje na MOL, s sloganom "Gremo peš", je razpisal likovni natečaj, ki so se ga z likovnimi 
deli in pod vodstvom svojih učiteljev udeležili učenci 1. triade in podaljšanega bivanja. Skupina 
devetošolcev je v ta namen izdelala simpatične animacije, ki jih je njihova mentorica združila v kratek 
video, za katerega so v torek, 17. 9., prejeli glavno nagrado v svoji kategoriji. Video bo od 17. do 22. 
septembra 2019 predstavljen v Steklenem atriju Mestne hiše. 
 

V torek, 17. 9. 2019, so na Kongresnem trgu tudi naši učenci od 1. do 3. razreda s svojimi učitelji 
zaplesali koreografijo v sklopu množičnega plesnega dogodka Diham ples v povezavi s prometom in 
varstvom okolja. 
 

Naši učenci neobveznega izbirnega predmeta šport  se bodo v četrtek, 19. 9., preizkusili na poligonu 
OVIRANtlonu, triatlonu z ovirami, ki ga pripravlja Svet za odpravljanje arhitekturnih in 
komunikacijskih ovir MOL skupaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom 
paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Nekaj učencev 
naše šole pa se bo v petek, 20. 9, z učiteljem športa udeležilo še Kolesarskega kroga z Info točkami 
v mestnem središču, ki ga organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.   
 
Bevkovci vam sporočamo, da je hoja zdrava za telo in okolje, zato »Gremo peš«.  
 
 
 
 

        Zapisala: Petra Novak Trobentar 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://francebevk.splet.arnes.si/files/2019/09/FILM_Teden-mobilnosti-2019_GREMO-PES_OSFrancetaBevkaLjubljana_manjsi.mp4
http://francebevk.splet.arnes.si/files/2019/09/FILM_Teden-mobilnosti-2019_GREMO-PES_OSFrancetaBevkaLjubljana_manjsi.mp4
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