
PEŠBUS – spremljana pot v šolo
Da bi samostojna AKTIVNA pot v 
šolo ponovno postala najbolj 
običajna in splošno sprejeta 
praksa.

Otroci s premagovanjem krajših 
razdalj v okolju, ki ga poznajo s 
pomočjo odgovorne odrasle 
osebe, postopoma osvajajo 
prometne predpise in pravila 
vedenja v prometu. 



UGOTOVITVE ŠOL, KI ŽE IMAJO PEŠBUS

ŠOLARJI

• Pot v šolo je 
zabavna: jutranja 
„telovadba“ in 
klepet.

• Red pri vstajanju.

• Samostojnost.

STARŠI

• Postopno 
osamosvajanje otrok 
in spodbujanje 
odgovornosti.

• Prihranek časa pred 
odhodom v službo.

ŠOLA

• Učenci so pri pouku bolj 
pozorni, lažje se učijo, saj 
se pred poukom nadihajo 
svežega zraka.

• V OKOLICI ŠOLE je manj 
avtomobilov.

• Učenci IN STARŠI so med 
seboj bolj povezani.



JUTRANJA GNEČA NA ŠOLSKI ULICI



KORISTI

• Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju telesno boljše 
pripravljeni, kot otroci, ki se v šolo vozijo.

• Spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj razvijajo 
neodvisnost, občutek odgovornosti in zavest o lastnih 
zmožnostih.

• Razbremenitev staršev, saj ni potrebno voziti otroka v šolo 
(vsak dan) prihranek časa

• Zmanjša se število z avtomobili opravljenih poti manj 
prometa v okolici šole, čistejši zrak, manjša poraba goriva, 
časa, …



IZVAJANJE PEŠBUSA (OB VSAKEM VREMENU!) BO, če … 
SPREMLJEVALCI  PROSTOVOLJCI medgeneracijsko sodelovanje
(starši, stari starši, ostali)

1. Spremljevalec (PROSTOVOLJEC) čaka na izhodiščni postaji. 

2. Pozdrav potnikov in beleženje prisotnost (seznami potnikov, kontakti staršev).

3. Točno ob uri Pešbus krene na naslednjo postajo, kjer se pridružijo novi potniki 
in spremljevalci.

4. Pozornost na prometne predpise, vedenje in varnost.

5. Pešbus ne čaka zamudnikov, starše se obvesti po telefonu. 

Prihod v šolo je v tem primeru odgovornost staršev.

5. Ob prihodu v šolo spremljevalci prvošolce spremijo do razreda, ostale do 

šolskih vrat. Dežurni učenec z žigom PEŠBUS na vozovnici potrdi „vožnjo“  



PROGE so odvisne od prijav in števila prostovoljcev! 
V šolskem letu 2018/2019 so bile septembra oblikovane naslednje proge. 

Nekatere še vedno delujejo . HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM
Želimo si, da bi bilo tako tudi v naslednjem šolskem letu.

1. a)Tavčarjeva ul. – Kamnitnik – Partizanska cesta – OŠ ŠLM – Novi Svet

b)Nad Plevno – Potočnikova – Partizanska cesta – OŠ ŠLM – Novi Svet

2. a)Pod Plevno – Koširjeva c. – zdravstveni dom – Tehnik – OŠ ŠLM– Novi Svet 

b)Stara cesta – pod zdravstvenim domom – Tehnik – OŠ ŠLM – Novi Svet

3. Puštal – Spodnji trg – Mestni trg – OŠ ŠLM – Novi Svet 

4. a) Poljanska cesta – Grajska pot – Mestni trg – OŠ ŠLM – Novi Svet

b) Poljanska cesta – Kopališka ul. – Mestni trg – OŠ ŠLM – Novi Svet

5. Groharjevo naselje – Cesta talcev – Partizanska cesta – OŠ ŠLM– Novi Svet



PRIJAVITE SE  Zbiranje prijav – prijavnice

 otroci („potniki“)

 prostovoljci 

(starši, stari starši, ostali)

Prijavnice oddati razredničarki oz. 
koordinatorici prometne vzg. na 
šoli do petka, 14. 6. 2019! 

Kontakt za več informacij:

sasa.cadez@ossklm.siVeč o PEŠBUSU si lahko preberete na spletni 
strani http://www.ossklm.si/prometna-varnost/
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