
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
  

 

PRIJAVA OTROKA NA PEŠBUS 

Občina Medvode v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizira pešbus od 13. 9. 2021 do 17. 9. 

2021 na vseh osnovnih šolah naše občine.  

Linije in vozni red bodo dokončno oblikovani glede na prijave, o podrobnostih pa boste starši/skrbniki, 

ki boste otroke prijavili na pešbus, pravočasno podrobneje seznanjeni s strani predstavnikov 

posamezne šole.  

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 kasneje pripravljeni na samostojno pot v šolo. Za dobro delovanje 

pešbusa je potrebno zanesljivo sodelovanje med spremljevalci, starši/skrbniki in otroki. O projektu smo 

obvestili tudi Policijsko postajo Medvode.  

Od prijave lahko kadarkoli odstopite pisno ali s sporočilom na elektronsko pošto izvajalca: 

ales.karba@medvode.si ali pokličete na telefonsko številko: 051 389 885.   

Svojega otroka:      , iz     _ razreda, OŠ___________________ 

prijavljam na pešbus.                                                                         

Podpis staršev/skrbnikov: ____________________________ 

KONTAKTNI PODATKI (podatki bodo uporabljeni le za organizacijo pešbusa) 

Ime in priimek starša/ skrbnika:    

Naslov:    

Mobitel:   E-mail:   

IZJAVA staršev/skrbnikov otrok, ki sodelujejo v akciji pešbus 

Kot starš/skrbnik bom upošteval pravila: 

 Otrok mora pravočasno prispeti na postajo pešbus. Pešbus ne čaka otrok, ki zamujajo. 

 Starši/skrbniki so odgovorni za pot od doma do postaje pešbusa. Če je to potrebno, morajo 

starši/skrbniki otroka pospremiti do postaje. 

 Če otrok zboli ali iz drugih razlogov ne gre s pešbusom, starši/skrbniki o tem pravočasno obvestijo 

odgovornega spremljevalca. 

 Če otrok ne želi iti v šolo s pešbusom, je njegovo vedenje in prihod v šolo skrb staršev/skrbnikov. 

 Spremljevalec ne odgovarja za vedenje otrok, za to so v celoti odgovorni njihovi starši/skrbniki, 

ki poskrbijo tudi za morebitno nezgodno zavarovanje. Starši/skrbniki otroke zaupajo 

spremljevalcem, ki vodijo pešbus. 

Z oznako X označite prisotnost otroka na Pešbusu za posamezni dan  

Ponedeljek, 13. 9.  Torek, 14. 9.       Sreda, 15. 9. Četrtek,  16. 9. Petek, 17. 9. 

          
 

Kraj in datum:                                                                               Podpis staršev/skrbnikov:    

http://zdravsolar.si/
mailto:ales.karba@medvode.si

