Pešbus ima 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 pozneje pripravljeni na samostojno pot v
šolo. Za dobro delovanje Pešbusa je potrebno zanesljivo partnerstvo med spremljevalci, starši in otroki.
Akcija Pešbus bo ob podpori IPoP – Inštituta za politike prostora v šolskem letu 2020/21 izvedena tudi v Tolminu, in sicer od
16. do 29. septembra 2020. Proge in vozni red Pešbusa so določeni vnaprej in se v času izvajanja projekta ne bodo spreminjali.

PRIJAVA NA PEŠBUS
Spodaj podpisani/-a

___________________________________________________________________ (ime in priimek starša)

____________________________________________________________ (ime in priimek otroka)

iz

___________

svojega otroka

razreda prijavljam na Pešbus.

S Pešbusom bo v šolo hodil/-a po označeni progi in se mu priključil/-a na označeni postaji: (označite)
MODRA PROGA





RDEČA PROGA

ORANŽNA PROGA





RUMENA PROGA

 Brunov drevored,

 vstop na parkirišče doma

 križišče Kosovelove in Žagarjeve

 Ulica Prekomorskih brigad 3

 Gregorčičeva ulica, pločnik

 križišče Žagarjeve in

 mestna tržnica,

 mestna tržnica,

 fontana na dvorišču za

 Gregorčičeva ulica, pločnik

 fontana na

 fontana na

pri spomeniku

upokojencev

ob parku pri cerkvi

muzejem in Kinogledališčem

Gregorčičeve ulice pri
Pregljevem trgu
ob parku pri cerkvi

 fontana na dvorišču za

muzejem in Kinogledališčem

ulice ter Na hribih (pri eko
otoku)
pri banki

Trgu 1. maja
 Gradnikova ulica, pri nekdanji

lokaciji pisarne EnSvet

(t.i. Stolpič)

pri banki

Trgu 1. maja
 Gradnikova ulica, pri

nekdanji lokaciji pisarne
EnSvet

Kot starš bom upošteval oz. upoštevala naslednja pravila:
• Otrok mora na postajo Pešbusa prispeti pravočasno. Pešbus otrok, ki zamujajo, ne čaka.
• Za pot od doma do postaje Pešbusa so odgovorni starši. Če je potrebno, morajo starši otroka pospremiti do

postaje.
• 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, ki poskrbijo tudi za

morebitno nezgodno zavarovanje. Starši otroke zaupajo spremljevalcem, ki vodijo Pešbus, tako kot npr. pri
udeležbi na rojstnodnevni zabavi sošolca.

Kontaktni podatki starša: (Uporabljeni bodo zgolj za namen organizacije in izvedbe Pešbusa.)
Naslov:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Št. mobilnega telefona:

Kraj in datum:

____________________________________

________________________________________

Elektronski naslov: _____________________________________________

Podpis:

