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Na današnji dan, 15. oktobra nekatere države praznujejo Dan hoje. Promocija hoje 
na globalni ravni s pozivi k trajnostnemu razvoju. Hoja je prepoznana kot eden od 
ukrepov, s katerimi lahko razvita družba temeljito spremeni svoje navade in vplive 
na okolje ter poskrbi za dolgoročno bolj vzdržen in zdrav način življenja in dela. Letos 
so zdravstvene razmere prizadevanjem za hojo dale novo težo. Pod vplivom 
koronavirusne bolezni (COVID-19) se še bolj zavedamo pomena zdravja in tudi 
pomena nemedicinskih vidikov zdravja, tega kar lahko za zdravje storimo sami in 
tega kako na naše zdravje vplivata naš način življenja in življenjsko okolje. Spomladi 
so bile v novicah zelo izpostavljene koristi odprtega prostora za zdravje, z jesenjo so 
nas dosegla opozorila o  pomenu gibanja za zdravje. Najprej so pešci in kolesarji 
zasedli prazne mestne ulice med pandemijo, zdaj velika mesta zožujejo vozne 
pasove in namenjajo vedno več prostora aktivni mobilnosti. Hoja je najbolj praktičen, 
poceni in široko dostopen način za redno telesno dejavnost in ohranjanje zdravja. 
Možnosti za to, da v svoje življenje vključimo več hoje, je veliko, hkrati pa nas 
družbeno in fizično okolje k hoji tudi dodatno spodbujata. Program Aktivno v šolo in 
zdravo mesto s podporo Ministrstva za zdravje spodbuja hojo v šolo in orje ledino pri 
načrtovanju hoji prijaznega bivalnega okolja.  
  
Peš v šolo 
Slovenske otroke in starše, šole in občine na pomen hoje za zdravje že od leta 2015 
opozarja zelo priljubljena organizirana hoja najmlajših v šolo s Pešbusom, ki jo izvaja 
IPoP – inštitut za politike prostora s sodelavci in podporo Ministrstva za zdravje. Letos 
je interes za organizacijo Pešbusa izrazilo zelo veliko šol že pred začetkom šolskega 
leta. Hoja, kolesarjenje ali vožnja s skirojem so v času kornonavirusa preprosto 
postali najboljši možen način potovanja v šolo. V času Evropskega tedna mobilnosti 
je letos Pešbus vozil kar na 69 osnovnih šolah in tudi v enem vrtcu. Skupaj je do sedaj 
Pešbus preizkusilo že 116 slovenskih osnovnih šol. Letos je kar 14 osnovnih šol 
Pešbus izvajalo prvič, 8 šol je sporočilo, da želijo izvajati program organizirane hoje 
tudi po koncu tedna mobilnosti, vsak dan ali enkrat tedensko celo šolsko leto. Ocene 
kažejo, da je s Pešbusom v šolo hodilo več kot 3700 otrok, da so hodili po več 
kot 170 progah in se zbirali na več kot 440 postajah. 
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Načrtovanje hoji prijaznega mesta 
  
Slovenska mesta so primerna za peš hojo. Če upoštevamo priporočila zdravnikov, 
hitro ugotovimo, da je večina naših mest zelo blizu konceptu 15 minutnega mesta ali 
mesta kratkih razdalj. To je mesto v katerem je prebivalcem peš dostopnih veliko 
dejavnosti in storitev kar jih spodbuja k temu, da več hodijo peš. Kratke razdalje so 
poleg povezanih, varnih in udobnih pešpoti eno od pravil urejanja in načrtovanja hoji 
prijaznega in zdravega bivalnega okolja. IPoP je peš razdalje (radije dostopnosti) kot 
merilo hodljivosti prvič uporabil v programu načrtovanju šolskih poti na Bledu. Radiji 
15, 10 in 5 minute hoje so se izkazali kot zelo dobro orodje za predstavitev tega, 
kakšen del naselja in katere programe po določenem času hoje dosežemo in kot 
izhodišče za opredelitev ukrepov za dodatno izboljšanje pogojev za hojo. Tudi v 
preteklosti so urbanisti peš dostopnost upoštevali pri načrtovanju stanovanjskega 
okolja, zato je mreža slovenskih osnovnih šol še danes sorazmerno dobro peš 
dostopna in zato so včasih bili na peš razdalji od stanovanj tudi trgovina, banka, pošta 
in zdravstveni dom.   
  
V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto smo izkušnje z načrtovanjem 
šolskih poti uporabili letos v Črni na Koroškem pri pripravi predloga Lokalnega načrta 
hodljivosti. Občina Črna na koroškem je bila izbrana za sodelovanje v programu zaradi 
izkazane zavzetosti za izboljšanje pogojev za hojo, velikega števila že uveljavljenih 
ukrepov za izboljšanje zdravja ter specifičnih kazalnikov zdravja. Skupaj s predstavniki 
vseh občinskih in zdravstvenih institucij, organov in skupin prebivalcev, učenci, 
upokojenci in specialisti za dostopnost so bile proučene razmere. K ovrednotenju in 
dopolnitvi ocene stanja in predlogov pa so bili s spletno anketo povabljeni tudi 
prebivalci. Predlog načrta hodljivosti je v Črni na Koroškem oblikovan za območje, ki 
ob upoštevanju 15 minutne peš oddaljenosti iz centra naselja sega do vseh bistvenih 
institucij in programov v naselju dejavnosti in lahko z ukrepi doseže vse prebivalce 
občine.  
  
Program Aktivno v šolo in zdravo mesto kaže, da načrtovanje hoji prijaznega okolja 
zahteva veliko sodelovanja in da zdravje prebivalcev ponuja dobro motivacijo za 
usklajevanje akterjev in interesov v prostoru. Promocija hoje in aktivne mobilnosti 
krepi pomen hoje v javnosti ter spodbuja akterje k investicijam v infrastrukturo in 
izvajanju drugih organizacijskih in mehkih ukrepov, ki vsak po svoje prispevajo k 
spodbujanju hoje in javnemu zdravju. Na mednarodni ravni hojo promovira 
tudi Mednarodna listina za hojo. Listina opredeljuje potrebe ljudi, ki hodijo, in nudi 
izhodišče oblastem in upravam pri preusmerjanju njihovih politik, dejavnosti in 
odnosov k ustvarjanju kulture, v kateri ljudje lahko izberejo hojo kot način potovanja, 
ohranjanja zdravja in sprostitve. Mednarodno listino za hojo je ta teden v okviru 
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priprave Lokalnega načrta hodljivosti podpisala tudi županja občine Črna na 
Koroškem, gospa Romana Lesjak. 
  
Več o programu spletni strani aktivnovsolo.si in na facebook.com/aktivnovsolo/. 
Več informacij: dr. Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si, 031 306 772 
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