
 

OŠ Jurija Dalmatina Krško   Krško, 2. 9. 2019 

           Šolska ulica 1 

             8270 Krško 

 

Pešbus spet med nami 
 

Zaradi izjemnega odziva v prejšnjih letih in zaradi pomembnosti spodbujanja 

otrok k samostojnosti in zdravemu življenjskemu slogu bomo v letošnjem 

šolskem letu na OŠ Jurija Dalmatina Krško nadaljevali s priljubljeno akcijo 

Pešbus. 

 

 

KAJ JE PEŠBUS? 

S Pešbusom se otroci v šolo odpravijo peš po vnaprej zastavljenih poteh. Ima 

postaje in stalni vozni red. Vodi ga 'voznik'- spremljevalec otrok 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, starši pa niste več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. 

 

 

Pa vendar potrebujemo tudi vašo pomoč, dragi starši, dedki, babice... Vse, ki 

ste zainteresirani, da bi pomagali pri akciji in tako pokazali otrokom, da res 

ne potrebujemo avtomobila na vsakem koraku in da nam je mar tudi za  naše 

zdravje in okolje, vabimo, da se nam pridružite in postanete spremljevalci 

Pešbusa. Glede na vašo razpoložljivost in dobro voljo vas bomo uvrstili na  

razpored Pešbusa in vas o tem predhodno obvestili. Prosimo vas, da v 

primeru, če želite postati spremljevalec Pešbusa, izpolnite priloženo 

prijavnico na zadnji strani tega prospekta.  

 



 

KDAJ? 

Akcijo bomo izvajali od 17. do 23. septembra 2019, postajališča bodo 

postavljena na šestih progah:  

 

Proga A: GRIČ – 1. Kovinarska 11 ob 7.30 – 2. Gubčeva 5 ob 7.40  – 3. Stadion 

 

Proga B: NARPELJ – 1. »Pri križu« ob 7.40  - 2. Ekološki otok   

 

Proga C: STARO KRŠKO – 1. Hočevarjev trg ob 7.30  – 2. Valvasorjeva 

knjižnica (park) ob 7.35 – 3. Igrišče Bohoričeva ob 7.40 – 4. Valvasorjeva 

knjižnica (mladinski oddelek) ob 7.45 – 5. Josepinin park ob 7.55 

6. vodnjak Zaton ob 7.55 

 

Proga D: STARA VAS – 1. Ob potoku ob 7.30 – 2. cerkev Stara vas ob 7.35  – 

3. Pri baru Lokal ob 7.45 – 4. Trg Matije Gubca ob 7.50 

 

Proga E: KREMEN – 1. križišče Loke ob 7.20  – 2. Ribnik ob 7.40 – 3. trgovina 

Resa ob 7.50 

  

 

Učenci bodo prejeli vozovnice, kamor se bodo beležili prihodi.  

V kolikor imate še kakšno vprašanje, dilemo, se obrnite na koordinatorico 

projekta na šoli Heleno Drakulić, ali preko elektronske pošte 

helena.drakulic@oskrsko.si ali pokličite v šolo na številko 07 49 11 300  
in z veseljem Vam bom odgovorila. 

 

V upanju, da se v prihajajočih jesenskih jutrih srečujemo v čim večjem številu 

v družbi veselih in živahnih otrok, vas prav lepo pozdravljamo 

 

 

Koordinatorica na šoli:      Ravnateljica: 

    Helena Drakulić                         Valentina Gerjevič   

                                



  



 

PRIJAVA spremljevalca Pešbusa 

 

Za dobro delovanje Pešbusa je potrebno zanesljivo partnerstvo med spremljevalci, starši 

in otroki. Vabimo vas, da se nam pri izvedbi pridružite. Spremljevalce potrebujemo v 

tednu mobilnosti med 7.30 in 8.00.  Če vas sodelovanje zanima, prosimo, izpolnite 

naslednji obrazec. 
 

Ime in priimek:   

Naslov:   

E-mail:   

Mobitel:   

 

Pešbus sem med 17. in 23. septembrom 2019 pripravljen(a) spremljati ob naslednjih 

dneh: 
 

ponedeljek ☐ torek ☐ sreda ☐ četrtek ☐ petek ☐ 

 

Na poti iz/z/s: 
 

Griča  ☐ Narpel  ☐ Staro Krško ☐ Stara vas ☐ Kremen ☐ 
 

 

Pešbus izjava za spremljevalce 

 
Kot spremljevalec upoštevam naslednja pravila: 

 Starši mi zaupajo svoje otroke na progi Pešbusa. Trudil se bom, da upravičim zaupanje staršev. Za 

vedenje otrok so kljub temu odgovorni starši. 

 Držim se prometnih predpisov in skrbim za varnost. S tem sem zgled otrokom, ki jih spremljam. Ko 

spremljam Pešbus, nosim odsevni jopič. 

 Otroke, ki uporabljajo Pešbus, prijazno sprejmem in skrbim za varno počutje.  

 Kadar nikakor ne morem voditi Pešbusa, pravočasno obvestim koordinatorja akcije. 

 Držim se dogovorjenega urnika odhodov in določene poti. Otrok, ki zamujajo, ne čakam. Pešbus v šolo 

prispe pravočasno. 

 Pred odhodom preverim seznam otrok za ta dan, udeležbo otrok primerjam s seznamom. 

 

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

tudi za morebitno nezgodno zavarovanje. Če otrok ne želi iti v šolo s Pešbusom, je njegovo vedenje in 

prihod v šolo skrb staršev.  

 

Kraj in datum: Podpis:  
  



PRIJAVA otroka na Pešbus  
 

Svojega otroka:      , iz        .         razreda prijavljam  

na Pešbus na progi _____________________, postaja številka ____________, 

v 

  
 

 

KONTAKTNI PODATKI (podatki bodo uporabljeni le za organizacijo Pešbusa) 

Ime in priimek starša:    

Naslov:    

Mobitel:   E-mail:   

 

Pešbus izjava staršev otrok 

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:  
 

 

Prijavnice oddajte razredničarki ali v pripravljeno škatlo pri dežurnemu učencu do petka, 
13. septembra 2019, mi pa Vas bomo pred akcijo obvestili o morebitnih spremembah. 
 

torek ☐     sreda ☐     četrtek ☐     petek ☐    ponedeljek ☐      


