
Nova Gorica, september 2019 

 

Spoštovani starši!  

 

Aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš, s kolesom ali skirojem.  

Pomembna je za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja 

minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni 

varnosti ter trajnostnem razvoju.  

Otroci, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, 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.  

 

Mi gremo radi v šolo peš, pa naj bo sonce ali dež! 

 

V tujini je že vrsto let razširjena navada, da odrasli organizirano spremljajo otroke do 

šole peš po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Ta praksa postaja vedno 

bolj prepoznana tudi pri nas. V Novi Gorici organizirano poteka že četrto leto 

zapored.  

Pešbus ima določene postaje in vozni red, vodijo ga spremljevalci, ki so lahko starši, 

stari starši ali drugi prostovoljci, 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 kasneje pripravljeni na samostojno pot v šolo.  

Zaradi pozitivnih izkušenj in dobrih odzivov na akcijo si želimo na Mestni občini 

Nova Gorica pešbus izvesti ponovno, tokrat v času od 16. 9. – 27. 9. 2019.  

Seveda pa pri tem potrebujemo tudi vašo pomoč. Vse, ki ste zainteresirani, da bi 

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 svojega otroka prijavite na Pešbus ter tudi sami postanete spremljevalci 

Pešbusa.  

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).  

Na voljo je tudi spletna povezava do prijavnice, in sicer: Povezava 

Prijavite se lahko najkasneje do 9. 9. 2019 . 

Lep pozdrav! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4721kZdmOxu-sd7ZfLBMipilxRFSNPf29OWUgvurP0iyBNw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYGVhYB240

