
 

 
 
Št. dokumenta: 60303-31/2021/7 Lucija, 20. 9. 2021 
 
Obvestilo za starše učencev od 2. in 3. razreda 
 
 
Spoštovani starši, 
 
Z namenom, da okrepimo samostojnost in varnost učencev, ki imajo, glede na oddaljenost bivališča od 
šole možnost priti v šolo peš, bomo v obdobju dveh tednov od srede, 29. 9., do srede, 13. 10., ob podpori 
programa Aktivno v šolo in zdravo mesto organizirali aktivnost 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. Aktivnost je zato namenjena predvsem otrokom, 
ki še ne prihajajo peš v šolo in to možnost imajo. Za dobro delovanje Pešbusa je potrebno zanesljivo 
partnerstvo med spremljevalci, starši in otroki. Spremljevalci na progah bodo učitelji OŠ Lucija,  
prostovoljci iz društva Anbot in društva Faros (U3ŽO). Več o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus 
si lahko preberete na spletni strani www.oslucija.eu, kjer je objavljen tudi kratek predstavitveni video. 
 
Starše prijavljenih otrok bomo pravočasno obvestili o postajah in voznem redu na posameznih 
progah. Dogovorili se bomo tudi o tem, ob katerih dnevih bo vaš otrok uporabljal Pešbus. 
 
Za vključitev učenca v akcijo vas prosimo, da izpolnite prijavnico (na zadnji strani obvestila), ki jo 
oddate razredničarki do srede, 22. 9. 2021. Od prijave lahko kadarkoli odstopite pisno ali s sporočilom 
na elektronsko pošto koordinatorice aktivnosti eneja.baloh@oslucija.eu.  
 
 
S spoštljivimi pozdravi 
 
Koordinator PEŠBUSA       Ravnateljica: 
Eneja Baloh        Tanja Vincelj 
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PROGE  
 
Pripravili smo 5 »prog« Pešbusa, ki so na zemljevidu obarvane z različnimi barvami. V kolikor boste 
vašega otroka vključili v akcijo PEŠBUS-a vas prosimo, da v prijavnici opredelite, na katero se bo vaš 
otrok vključil. Na modri  in rdeči progi se lahko priključijo aktivnosti tudi učenci, ki se v šolo 
pripeljejo z avtomobilom, če jih starši odložite na točkah poljubi in odpelji. 
 

 



 

 



 

Prijava otroka na Pešbus 
 

 
Spodaj podpisani svojega otroka (ime in priimek):                , iz                razreda (oddelek) prijavljam 
na Pešbus. (obkroži) 
 
 

DA                      NE  
 
 

V kolikor ste obkrožili DA prosimo, da obkrožite progo na katero se bo priključil vaš otrok: 

1. MODRA PROGA (Obala – Fazan – šola) 

2. RDEČA PROGA (Ukmarjeva ulica - Podvozna cesta - Šolska ulica – Ulica XXX. divizije – šola) 

3. ZELENA PROGA 1 (Ulica Istrskega odreda – Liminjanska cesta – šola) 

4. ZELENA PROGA 2 (Podvozna cesta – Liminjanska cesta – Ulica borcev NOB – šola) 

5. RUMENA PROGA (Liminjanska cesta – šola) 

 

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. 

 
Izpolnjeno prijavnico oddate razredničarki do srede, 22. 9. 2021. 
 
Kraj in datum:                                                                           
 
                                                                          Ime in priimek odgovorne osebe:__________________         
 
           Podpis___________________ 
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