
12. SEPTEMBER 2018
VABILO NA PREDSTAVITEV PEŠBUS-A V

OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE



SPOŠTOVANI,
VABIMO VAS NA PREDSTAVITEV PEŠBUS-A 
V OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE, KI BO V 
SREDO, 12. SEPTEMBRA 2018, OB 18. URI, V 
VEČNAMENSKEM PROSTORU OŠ ŠKOFIJE.
Na predstavitvi vam bomo podrobneje predstavili 
Pešbus, ki ga želimo vzpostaviti za učence od 1. do 4. 
rezreda OŠ Škofije, predvidoma v začetku oktobra. 
Hkrati vam bomo predstavili tudi njegovo predvideno 
traso in proces vzpostavitve ter vas povabili k 
soustvarjanju.

KAJ JE PEŠBUS?
To je način spremljanja poti v šolo, pri katerih se učenci 
v šolo odpravijo peš, v organiziranih skupinah, po 
premišljeno začrtanih poteh, z vmesnimi postajami (kot 
avtobus) in po stalnem urniku. 

Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so 
to starši, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v 
nekaterih primerih pa tudi drugi člani družine (dedki, 
babice) oz. drugi prostovoljci (učitelji, predstavniki KS ...). 

V tujini je ponekod ta praksa že razširjena, v Sloveniji 
pa so to prakso pričeli uvajati dve leti nazaj, v nekaterih 
večjih mestih (Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Nova 
Gorica), zdaj pa se ta način spremljanja otrok v šolo širi 
že po vsej Sloveniji.



NEKAJ POZITIVNIH UČINKOV PEŠBUS-A: 
• aktivna pot v šolo otrokom zagotavlja minimalno 

mero dnevne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na 
njihovo zdravje; 

• spodbuja osebnostni in socialni razvoj, saj ti razvijajo 
neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti 
in zavest o lastnih zmožnostih; 

• je aktivnost na svežem zraku, ki možgane napolni s 
kisikom in poveča zbranost v šoli; 

• otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev 
in tako spoznavajo svoje vrstnike, istočasno pa 
spoznavajo tudi prostor, v katerem živijo; 

• vzgoja v ozaveščene posameznike z zdravim in okolju 
prijaznim življenjskim slogom; 

• spremljana pot v šolo razbremeni starše, ki tako 
otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, 
ne pa vsak dan; 

• zmanjša se tudi število poti opravljenih z 
avtomobilom in posledično tudi količina škodljivih 
izpustov v okolje;

Starši se organizirajo sami, pri čemer jih podpreta šola 
in lokalna skupnost ter tako otroke vsak dan spremljajo 
na aktivni poti v šolo. Naj omenimo, da ta način prinaša 
veliko koristi za otroke, starše, lokalno skupnost in 
okolje.



VLJUDNO VABLJENI!

S spoštovanjem, 
Mario Benkoč
Kulturno izobraževalno društvo PiNA
koordinator vzpostavitve Pešbus-a

Azienda Territoriale 
per l’Edilizia Residenziale 
di Trieste

Città di
San Donà di Piave

UČINKOVITA RABA ENERGIJE V 
GOSPODINJSTVU

R7.WP3.1.2 - 3 EVENTI DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA IN OGNI 
COMUNITÀ LOCALE DI TRIESTE, RABUIESE, S.DONÀ/ 
R7.WP3.1.2 - 3 DOGODKI NAMENJENI VKLJUČEVANJU PREBIVALCEV V
VSAKI OBINI TRST, ŠKOFIJE, S.DONÀ 

ENERGY CARE  I GOLEA  I Boštjan Mljač
Azienda Territoriale 
per l’Edilizia Residenziale 
di Trieste

Città di
San Donà di Piave

UČINKOVITA RABA ENERGIJE V 
GOSPODINJSTVU

R7.WP3.1.2 - 3 EVENTI DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA IN OGNI 
COMUNITÀ LOCALE DI TRIESTE, RABUIESE, S.DONÀ/ 
R7.WP3.1.2 - 3 DOGODKI NAMENJENI VKLJUČEVANJU PREBIVALCEV V
VSAKI OBINI TRST, ŠKOFIJE, S.DONÀ 

ENERGY CARE  I GOLEA  I Boštjan Mljač


