
16.-22. SEPTEMBER 2018

Združuj in učinkovito potuj!

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru 
sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj Dober 
tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

V Evropskem tednu mobilnosti bomo na 
Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec s pomočjo 
lokalnih društev in prostovoljcev organizirali 
PEŠBUS, ki bo trajal od 17. 9. 2018 do 12. 10. 
2018 (4 tedne).

PEŠBUS je namenjen učencem, ki bodo 
odšli s spremljevalci peš do šole po vnaprej 
začrtanih poteh in ustaljenem urniku.

Projekt PEŠBUS spodbuja aktivno pot v 
šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog 
in samostojnost osnovnošolcev.

Izvedbo Pešbusa sofinancirajo:
• Ministrstvo za okolje in prostor v okviru 

sredstev Sklada za podnebne spremembe 
• Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj 

Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj 
zdravo prehrano.

• MO Slovenj Gradec

za zdrav 
življenjski slog 
in samostojnost 
osnovnošolcev

KAJ JE PEŠ BUS?
Pešbus je akcija, 
pri kateri odrasli 

organizirano 
spremljajo otroke 

do šole peš. 

Pešbus skrbi za 
VARNOST

Otrok se na ta način 
uči pravil vedenja 
v prometu za varen 

prihod v šolo in 
domov. 

ZDRAVJE
Pešbus je odlična 

priložnost, da se šolarji 
gibajo na svežem zraku 

in tako poskrbijo za 
svoje zdravje.

DOBRO VZDUŠJE
Pešbus omogoča 

druženje s 
sovrstniki ter 
s starejšimi 

spremljevalci.

OKOLJE
Hoja za razliko 
od avtomobila 
ne onesnažuje 

okolja.

KAKO DELUJE?
Učenec se pridruži 

Pešbusu na za to 
posebej označeni 

postaji in pot 
nadaljuje peš s 
svojimi sošolci 

oziroma vrstniki 
v spremstvu 
odraslega. 



Druga osnovna šola
Slovenj Gradec

P R I J A V N I C A
Moj otrok  ,

se bo pridružil/a projektu PEŠBUS na liniji: 

  LEGEN 
  GUBČEVA ULICA 
  CELJSKA CESTA
  GMAJNA

Ime in priimek starša: 
Mobitel starša: 
E-mail starša: 

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 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. 
• Starši otroke zaupajo spremljevalcem, ki 

vodijo Pešbus, tako kot npr. pri udeležbi na 
rojstnodnevni zabavi.

Slovenj Gradec,  

Podpis staršev: 

Zaradi lažje izvedbe vas prosimo, da 
prijavnico oddate razredničarki vašega 
otroka do ponedeljka, 10. septembra 2018.

(IME IN PRIIMEK OTROKA) (RAZRED)

(OZNAČITE LINIJO)
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Pešbus Druga OŠ

Druga osnovna šola Slovenj 
Gradec

Pešbus

Druga osnovna šola Slovenj
Gradec

Legen - 1.2 km, 14 min hoje

7:50 Vrtec, parkirišče 

7:55 Belvi

8:05 Kopališka ulica

Celjska c.- 1.1km, 13 min hoje

7:50 Lipa pri Kralu

8:00 Celjska c. - Kajuhova ul.

8:05 Celjska c. - Ronkova ul.

Gmajna - 1.9 km, 25 min. hoje

7:35 Počivališče

7:45 Pred obvoznico

8:00 Center pri konju

8:05 Pri Zdravstvenem domu

Gubčeva 970 m

7:55 nasproti garaž, na
parkirišču

Druga osnovna šola
Slovenj Gradec

LEGEN: 1,2 km, 14 minut hoje

P1 7:50 Vrtec, parkirišče

P2 7:55 Bellevue

P3 8:05 Kopališka ulica

CELJSKA c.: 1,1 km, 13 minut hoje

P1 7:50 Lipa pri Kralu, Lepa pot

P2 8:00 Celjska c., Kajuhova ul.

P3 8:05 Celjska c., Ronkova ul.

GMAJNA: 1,9 km, 25 minut hoje

P1 7:35 Vaško jedro Gmajna 
(počivališče)

P2 7:45 Križišče pred obvoznico

P3 8:00 Center pri konju

P4 8:05 Zdravstveni dom

GUBČEVA ul.: 970 m, 10 minut hoje

P1 7:55 Parkirišče nasproti garaž

Vozni red Pešbusa do
Druge osnovne šole
Slovenj Gradec:

Pešbus se bo odvijal
v vsakem vremenu 
od 17. 9. 2018 do 
12. 10. 2018 (4 tedne). 

Opozarjamo, da Pešbus 
ne čaka na zamudnike!

Vsa postajališča bodo 
na mestu, kjer bo otroke 
zjutraj ob dogovorjeni 
uri čakal spremljevalec, 
označena s tablo  od 
četrtka, 13. septembra 
2018, naprej.

Ostale informacije dobite 
na telefonski številki:   
041 896 162 (Katja).


