
 

 

 

Spoštovani starši, 

 

aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš, s kolesom ali skirojem. Pomembna je za zdravje, 

samostojnost in socialni razvoj otrok. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, se tudi sicer več gibljejo 

in med drugim lažje sledijo pouku.  

V tujini je razširjena navada, da odrasli organizirano spremljajo otroke do šole peš po vnaprej začrtanih 

poteh in po stalnem urniku. V Italiji in Švici je na primer znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in 

ZDA pa kot walking bus. Tak način skupne hoje v šolo smo pri nas imenovali Pešbus. 

S podporo Mestne občine Ljubljana in Inštituta za politike prostora – IPoP, ga bomo izvedli tudi na naši 

šoli. Pešbus bomo začeli izvajali v času Evropskega tedna mobilnosti in sicer od 16. do 27. septembra 

2019. 

Za vključitev učenca v Pešbus vas prosimo, da izpolnite prijavnico (prijava otroka). Glede na prijave 

bomo pripravili »vozni red« in »progo« Pešbusa. O podrobnostih bomo nato obvestili starše 

prijavljenih otrok. 

 

 

Seveda pa potrebujemo tudi vašo pomoč. V kolikor bi želeli spremljati Pešbus, vas vabimo, da izpolnite 

še drugo prijavnico (prijava spremljevalca). V akciji lahko sodelujejo tudi babice in dedki, tete in strici… 

Glede na vašo razpoložljivost in dobro voljo vas bomo uvrstili na razpored Pešbusa in vas o tem 

predhodno obvestili.  

 

Obe prijavnici in izjavo oddajte razredničarki ali eni od koordinatoric na šoli, učiteljici Vesni Harej 

(vesna.harej@guest.arnes.si) ali Brigiti Horvat (brigita.horvat05@gmail.com) najkasneje do torka, 

10. 9. 2019. 

 

Več o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani aktivnovsolo.si. 

 

Lep pozdrav! 

  

 

 

 

http://www.zaps.si/
mailto:aktivnovsolo.si


 

 

 

Prijava otroka na Pešbus 
 

Pešbus ima določene postaje in vozni red, vodi ga spremljevalec in deluje podobno kot pravi šolski avtobus, le da 

se ne premika na kolesih, temveč z nogami. Otroci se v varnem okolju privajajo na udeležbo v prometu in so tako 

pozneje pripravljeni na samostojno pot v šolo. Za dobro delovanje Pešbusa je potrebno zanesljivo partnerstvo 

med spremljevalci, starši in otroki. 

Akcijo Pešbus bomo v tednih od 16. septembra do 27. septembra 2019 na naši šoli izvajali skupaj z Inštitutom 

IPoP, linije in vozni red pa bodo dokončno oblikovani glede na prijave. Starši, ki boste otroke prijavili na Pešbus, 

boste pravočasno seznanjeni o podrobnostih. Dogovorili se bomo tudi o tem, ob katerih dnevih bo vaš otrok 

uporabljal Pešbus. 

Od prijave lahko kadarkoli odstopite pisno ali s sporočilom na elektronsko pošto izvajalca: nela.halilovic@ipop.si.  

 

Svojega otroka:      , iz        .         razreda prijavljam na Pešbus. 

DA / NE (obkroži) Podpis: 

KONTAKTNI PODATKI (če ste obkrožili DA; podatki bodo uporabljeni le za organizacijo Pešbusa) 

Ime in priimek starša:    

Naslov:    

Mobitel:   E-mail:   

IZJAVA staršev otrok, ki sodelujejo v akciji Pešbus.  

Kot starš bom upošteval pravila: 

 Otrok mora pravočasno prispeti na postajo Pešbusa. Pešbus ne čaka otrok, ki zamujajo.  

 Starši so odgovorni za pot od doma do postaje Pešbusa. Če je to potrebno, morajo starši otroka 

pospremiti do postaje. 

 Če otrok zboli ali iz drugih razlogov ne gre s Pešbusom, starši o tem pravočasno obvestijo odgovornega 

spremljevalca. 

 Če otrok ne želi iti v šolo s Pešbusom, je njegovo vedenje in prihod v šolo skrb staršev. 

 Spremljevalec ne odgovarja za dejanja otrok, za to so v celoti odgovorni njihovi starši, ki poskrbijo tudi za 

morebitno nezgodno zavarovanje. Starši otroke zaupajo spremljevalcem, ki vodijo Pešbus, tako kot npr. 

pri udeležbi na rojstnodnevni zabavi sošolca. 

 

Kraj in datum: Podpis:  

http://www.zaps.si/


 

 

 

Pešbus izjava otroci 

 

Pešbus ima postaje in vozni red. Vodi ga 'voznik' in je sploh kot pravi šolski avtobus, le da se ne 

premika na kolesih, temveč z nogami. To je lahko veliko bolj zabavno, kot vožnja z avtom. Dobro je za 

okolje in zdravo za nas. 

 

 

 

Upošteval(a) bom pravila, ki veljajo za potnike Pešbusa: 

 

 Starši nam zaupajo, da gremo v šolo s Pešbusom. Temu primerno se tudi obnašamo.  

 Na postajo pridemo točno, ker Pešbus ne čaka. 

 Hodimo v koloni po dva in dva, spredaj je voznik in zadaj sprevodnik, ki ju poslušamo.  

 Na cesti upoštevamo prometne predpise in navodila voznika in sprevodnika.  

 Hodimo po pločniku.  

 Na cesto stopimo le, ko nam to dovoli voznik ali 

sprevodnik, tudi če je na semaforju zelena luč.  

 Šolsko torbo nosimo na ramah in ne oviramo drugih 

potnikov. 

 

 

 

Ime in priimek:   

 

Razred:   

 

Podpis:   

 

http://www.zaps.si/


 

 

 

Prijava spremljevalca Pešbusa 

 

 

Za dobro delovanje Pešbusa in Bicivlaka je potrebno zanesljivo partnerstvo med 

spremljevalci, starši in otroki.  

Vabimo vas, da se nam pri izvedbi pridružite. Če vas sodelovanje zanima, prosimo izpolnite 

naslednji obrazec. 

 

Zanima me, da bi v tednih od 16. septembra do 27. septembra 2019 spremljal Pešbus.    

1x ☐ 2–3x ☐ 4–5x ☐ 6–7x ☐ 8–10x ☐ 

 

ob naslednjih dneh: 

ponedeljek 
☐ 

torek 
☐ 

sreda 
☐ 

četrtek 
☐ 

petek 
☐ 

 

Ime in priimek:   

(Ime, priimek in razred otroka):   

  

Naslov:   

E-mail:   

Mobitel:   

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis:  

 

http://www.zaps.si/

