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Projekt Pešbus
Trajanje projekta:
- 8. 5. 2017 – 2. 6. 2017
- Podaljšanje: do 23. 6. 2017

Partnerji: 
– Inštitut za politiko prostora (IPOP)
– Mestna občina Novo mesto
– OŠ Grm Novo mesto
– Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD NM)
– Nacionalni inštitut za javno zdravje

Cilji:
- Učenci hodijo v šolo peš v organiziranih skupinah, po začrtanih poteh in 

ustaljenem urniku.
- Pomen trajnostne mobilnosti (EKO šola), zdrav način življenja (Zdrava šola), 

socializacija, zmanjšanje jutranje gneče avtomobilov pred šolo…



Projekt Pešbus – začetek

• Predpriprava:
– Predstavitev na konferenci UZ (april 2017).
– Predstavitev projekta na svetu staršev, na svetu zavoda.
– Predstavitev na roditeljskih sestankih od 2. – 3. razreda 

(Brigita Tisovic Zupančič, NIJZ – predavanje; Marjetka –
predstavitev projekta).

– Sporočilo po eAsistentu vsem staršem od 2. – 3. razreda.
– MONM – priprava gradiva za starše (prijavnice, dovoljenja) 

in tabel
– Starši dobijo gradivo v roke.
– Pobiranje prijav, priprava prog (timski sestanek vseh 

sodelujočih).



PROGE (7)

– Proga 1: Smrečnikova ulica

– Proga 2: Paderšičeva ulica

– Proga 3: Ragovska ulica

– Proga 4: Žibertov hrib

– Proga 5: Spar Žabja vas

– Proga 6: KZ Krka

– Proga 7: Belokranjska cesta



Potek projekta

• ZAČETEK:
- 44 učencev
- 12 spremljevalcev

• ZAKLJUČEK:
- 90 učencev (junija 2017 – 142)

- 25 spremljevalcev (staršev - 13 in prostovoljcev - 12)

• EVALVACIJA:
- anketni vprašalniki za učence, spremljevalce, starše in 
učitelje

• PREDLOGI IN ODZIVI:
– Pozitivni učinki (otroci bolj zdravi, zadovoljni, srečni; prav tako spremljevalci).
– Zmanjšanje jutranje gneče pred šolo (60 avtomobilov).
– Podaljšanje projekta do 23. 6. 2017 ( vključitev vseh otrok od 1. -5. razreda).
– Nadaljevanje s projektom v šolskem letu 2017/2018.



Anketni vprašalniki za učence, starše in 
spremljevalce

• Zadovoljstvo, pozitivni vidik (100 %).
• Želja po nadaljevanju projekta v novem šolskem letu (100 

%).
• Utrinki iz razmišljanj in predlogov:

– Bolj smo zdravi (učenci).
– Komaj čakam, da se zbudim in grem na Pešbus (učenka).
– Spoznali smo svoje sosede (starši, otroci).
– Otroci so bolj zdravi, veseli, zadovoljni (starši).
– Učenci se lažje učijo, so bolj zbrani in koncentrirani (učitelji).
– Srečna sem, ker lahko spremljam otroke (babica spremljevalka).
– Odkar hodim z otroki, sem bolj zdrava in zadovoljna (mamica).









Novinarska konferenca na OŠ Grm
(18. 5. 2017)



Srečanje na temo Partnerstva za urbano mobilnost
(MOP, 6. 6. 2017)



Podelitev priznanj udeležencem Pešbusa v 
Knjižnici Mirana Jarca

(12. 6. 2017)



















Projekt Pešbus – nova oblika gibanja 
(življenja) v šolskem letu 2017/2018

• Predpriprava:
– Predstavitev na konferenci učiteljskega zbora (avgust 

2017).

– Predstavitev projekta v Publikaciji.

– Predstavitev na uvodnih roditeljskih sestankih od 1. – 5. 
razreda (razredniki; učiteljica Marjetka).

– Sporočilo po eAsistentu vsem staršem od 1. – 5. razreda.

– Razdelitev prijavnic vsem staršem.

• Začetek s projektom Pešbus v tednu mobilnosti –
ponedeljek, 18. 9. 2017.







NADGRADNJA PROJEKTA

• Razširitev spremljevalcev na starše, babice in dedke ter na Društvo upokojencev 
Novo mesto in Šola zdravja.

• Prilagajanje vremenu (naročilo pelerin).

• Učenci dobivajo štampiljke v koledar v publikaciji.

• Občasno dobivanje s spremljevalci (formalno, neformalno druženje).

• Zaključek šolskega leta:

– Srečanje učencev, staršev, spremljevalcev in predstavnikov MONM.

• Sprotna komunikacija:

– Google koledar / Doodle koledar (ustvarili dogodek – spremljanje po 
posameznih progah – vsakdo, ki je prijavljen, lahko vidi, kdo spremlja, 
obvestila, sporočila);

– eAsistent;

– Mobilna telefonija/ E-maili;

– OSEBNI STIK (jutranje pozdravljanje, med odmori).

• Povezovanje:

– sosesk med seboj; oblikovanje novih prijateljstev; medgeneracijsko 
povezovanje.



Marjeta Ferkolj Smolič

OŠ GRM NOVO MESTO

Trdinova ulica 7

8000 Novo mesto

Mobitel: 041 502 547

Email: marjeta.ferkolj.smolic@gmail.com


