Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

Evropski teden
mobilnosti
Občina Bled je bila uspešna na javnem razpisu za
izvedbo aktivnosti in dogodkov v času Evropskega
tedna mobilnosti.
Tudi letos Občina Bled v sodelovanju z osnovno šolo, vrtcem,
waldorfsko šolo in svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu pripravlja program v času Evropskega tedna mobilnosti. Občina Bled se je v juniju 2021 prijavila na javni razpis
Ministrstva za infrastrukturo in za izvedbo aktivnosti oz. dogodkov uspešno pridobila dobrih 7000 evrov nepovratnih sredstev
iz Sklada za podnebne spremembe.
V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti mlade ustvarjalce nagovarjamo k snemanju promocijskega krajšega filma
na temo trajnostne mobilnosti na Bledu. V času Evropskega
tedna mobilnosti bomo po ustaljeni praksi organizirali pešbuse
do osnovne šole, podružničnih šol v Ribnem in na Bohinjski Beli
ter waldorfske šole Radost življenja v Grimščah, uredili zunanjost pred POŠ Ribno, naše najmlajše nagovarjali k akciji Peš v
vrtec in starejšem priredili delavnico Sožitje. Vrhunec letošnjih
dogodkov ob zaključku 22. septembra predstavlja kolesarski
zajtrk pred Infocentrom Triglavska roža Bled, kjer bomo kolesarje seznanili z novostmi na področju trajnostne mobilnosti na
Bledu, predstavili najbolj kreativen filmček in podelili nagrade
najboljšim ustvarjalcem.
Vabljeni, da se dogodkov udeležite tudi sami.
»Aktivnosti se izvajajo v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE in so
sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe.«

Pot v šolo ustvarja
nepozabne spomine
Osnovne šole že od leta 2018 aktivno sodelujejo v akcijah, ki promovirajo hojo in kolesarjenje v šolo. Hoja in kolesarjenje v šolo
prispevata k dobremu počutju, zdravju otrok in boljši koncentraciji. Raziskave kažejo, da so slovenski šolarji telesno premalo
dejavni, in pripisujejo vsakodnevni hoji in praksam aktivne
mobilnosti velik pomen. V okviru številnih anket, opravljenih na
Osnovni šoli Bled in podružnicah, smo izvedeli, da učenci v šolo
raje prihajajo peš, s skirojem ali s kolesom kot z avtomobilom.
Na svoji poti se družijo z vvrstniki in ustvarjajo nove prijetne
spomine. Učijo se samostojnosti in pridobivajo samozavest.
V zadnjih letih Občina Bled veliko pozornosti namenja ureditvi
šolskih poti, s čimer se je povečala varnost. Osnovna šola in
Občina Bled zato šolarje nagovarjata, da čim več poti opravijo
aktivno, bodisi peš, s kolesom ali skirojem. Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu občin Bled in Gorje pa starše
prvošolčkov nagovarja, da jih na prvi šolski dan v šolo pospremijo peš in jih ne vozijo z avtom. S tem bodo otroke postopoma
navadili na šolsko pot in varno vedenje v prometu. Sicer pa bodo
imeli prvošolčki priložnost biti bolj aktivni na poti v šolo ob
tednu evropskega tedna mobilnosti, ko bodo organizirani tako
imenovani pešbusi.

Ugasni avto in prižgi srce
Sodoben življenjski stil 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 v času med 17. in 22.
septembrom 2021 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 potniškega prometa). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo
zaigralo naše srce in naredili bomo izredno veliko zase in za
svojo skupnost.
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Vozniki, pozor, začelo
se je novo šolsko leto
Med počitnicami je bilo dokončno urejeno križišče pred osnovno šolo na Bledu, tako da se bodo na njem
varno počutili tudi pešci in kolesarji.
Poletja je konec, september je tu. Z
njim so se na naše ceste vrnili šolarji
in naši najmlajši. V zadnjih dneh pred
začetkom šole je občina osvežila talne
oznake na prometnih površinah v
bližini šol in po šolskih poteh. Na prehodu za pešce čez Prešernovo cesto
pri Maku je bila postavljena napredna
prometna signalizacija za povečanje
varnosti, ki pešce informira o hitrosti
vozil, ki se približujejo prehodu.
Nakup te prometne signalizacije je
bil sofinanciran s strani Zavarovalnice
Triglav.
Med poletnimi počitnicami je bilo
dokončno urejeno križišče pred osnovno šolo na Bledu, tako da se bodo
na njem varno počutili tudi pešci in
kolesarji. Investicija je vredna dobrih
140.000 evrov.
Tudi letos v prvem tednu šole v času
prihodov in odhodov otrokom na
najbolj kritičnih mestih pri prečkanju
ceste pomagajo policisti, redarji, ZŠAM
in prostovoljci iz Društva upokojencev
Bled. Organiziran je brezplačni šolski
avtobusni prevoz iz krajevnih skupnosti Zasip, Rečica, Ribno in Bohinjska
Bela do osnovne šole in podružničnih
šol. Vozni red je objavljen na spletni
strani osnovne šole.

Križišče pred osnovno šolo na Bledu je dokončno urejeno.

Poznate princip vožnje otrok v šole
po sistemu Poljubi in odpelji?
Promet v okolici šol ogroža varnost
otrok, ki prihajajo v šolo in odhajajo iz
nje. Gneča vozil pred šolami se dodatno
poveča prav v jutranji konici in tako
povzroča onesnaženje zraka, ki ogroža
zdravje otrok in odraslih. Z namenom
zmanjševanja jutranje gneče pred
osnovnimi šolami pozivamo starše, ki
otroke v šolo vozite z avtomobili, da
razmislite o alternativnih mestih za izstopanje otrok iz avtov.

V letu 2019 je Občina Bled v sodelovanju z
iPOP-om v okviru projekta Aktivno v šolo
pripravila zemljevid šolskih poti in nanj
vrisala postaje 'Poljubi in odpelji' v tujini
poznane kot 'Kiss and ride', ki so označene
tudi na terenu.
Postaje 'Poljubi in odpelji' so točke,
na katerih lahko starši varno odložijo
otroke na svoji poti v službo, vrtec ali
po opravkih in otrokom omogočijo, da
kratko pot do šole prehodijo, prostor v

Najbolj kreativen film
o trajnostni mobilnosti
Ob evropskem tednu mobilnosti Občina
Bled razpisuje javni natečaj za najbolj kreativen kratek film o trajnostni
mobilnosti na Bledu. Ustvarite idejo,
napišite scenarij, izberite igralce. Vsak
naj posname svoj del filma, potem pa se
posvetite zabavanju v montaži.
Film je lahko igrani, dokumentarni,
animirani ali eksperimentalni. Žanrskih
omejitev torej ni, dolg naj bo največ tri

minute. Prostor snemanja naj bo znotraj
občine Bled. Filmi morajo biti posneti
v slovenskem jeziku (ali pospremljeni s
slovenskimi podnapisi).
Končne izdelke zbiramo na we-transfer
povezavi na obcina@bled.si, in sicer
najkasneje do petka, 10. septembra 2021,
do 12. ure.
Prispele kratke filme si bo ogledala strokovna komisija, ki bo najboljše predstavi-

okolici šole pa pomagajo razbremeniti
negativnih vplivov ustavljajočih se
vozil.
Na Bledu te točke predstavljajo:
parkirišče OŠ Bled nasproti pokopališča,
parkirišče Vrtca Bled, avtobusno
postajališče na Selišah, avtobusna
postaja Union in avtobusna postaja
Bled. Od vseh zgoraj navedenih lokacij
do šole potekajo varne šolske poti in so v
radiju 10-minutne dostopnosti.

la in nagradila na kolesarskem zajtrku 22.
septembra v Infocentru Triglavska roža na
Bledu. Komisija bo pri izboru upoštevala
idejo, izvedbo, izvirnost posnetega
filma in spodbujanje lokalne skupnosti
oziroma obiskovalcev Bleda za hojo,
kolesarjenje, uporabo javnega potniškega
prometa ter ostalih trajnostnih oblik
gibanja namesto potovanja z avtom.
S sodelovanjem v javnem natečaju se
avtorji in igralci strinjate s predvajanjem
v javnih medijih in na dogodkih.
Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in
prostor – Sklad za podnebne
spremembe.

