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Spoštovani starši, 
 
OŠ Petrovče se je v sodelovanju z občino Žalec pridružila akciji Pešbus. Akcija Pešbus je del 
projekta Evropski teden mobilnosti in pomeni, da otroci v šolo pridejo peš. Raziskave so pokazale, 
da je hoja v šolo pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok. Otroci, ki hodijo v šolo 
peš, so bolje telesno pripravljeni, kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več 
gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Prav tako se povečajo družbeni stiki in komunikacija med 
vrstniki. 
 
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. 
 
Ob podpori Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zdravje ga bomo izvedli tudi na vaši - 
naši šoli. Akcijo bomo izvajali en teden in sicer od ponedeljka, 17. septembra 2018 do petka, 21. 
septembra 2018.  
 
V ta namen so se oblikovali dve Pešbus poti in sicer: pot Petrovče in pot Trje. Akcija poteka tako, da 
so na oblikovanih Pešbus poteh določene Pešbus postaje in stalni vozni red, po katerem otroci ob 
spremstvu odraslih spremljevalcev pridejo peš v šolo. Na koncu akcije bomo na šoli pripravili tudi 
slavnostni zaključek, kjer bodo sodelujoči otroci dobili tudi priložnostno darilo. 
 
Seveda pa je zaželeno, da se akciji kot dodatni spremljevalec pridružite tudi vi. Vse, ki ste 
zainteresirani, da bi sodelovali in pomagali pri akciji in tako pokazali svojim 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. V akciji lahko 
sodelujejo tudi babice in dedki, tete, strici, varuške,…. 
 
Za vključitev učenca v akcijo vas prosimo, da izpolnite prijavnico (prijava otroka), v kolikor pa bi 
želeli Pešbus spremljati tudi vi, vas vabimo, da izpolnite tudi drugo prijavnico (prijava 
spremljevalca). Prijavnice oddajte razredničarki do TORKA, 11.9.2018. 
 
Več o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani šole: 
http://www.os-petrovce.si/. Na spletni strani šole so prav tako objavljene informacije glede poteka 
akcije Pešbus (PRIJAVNICA,načrt prog, vozni red, slike postajališč…) , z vprašanji pa se lahko obrnete 
tudi na naš e-naslov: os-petrovce@guest.arnes.si. 
 
Lep pozdrav! 
 
Koordinator na šoli:        Ravnateljica: 
Veronika Melavc                                                                                                     Irena Kolar

http://www.os-petrovce.si/
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Načrt poti Pešbus Petrovče: 
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Načrt poti Pešbus Trje 
 

 


