


Zdrav šolar 

Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo. 

Prizadeva si za zdrav življenjski slog in samostojnost 

osnovnošolcev. 

Razvoj 

kolesarskih 

spretnosti 

Prevoz hrane 

s tovornimi 

kolesi 

Pešbus in 

bicivlak 



Razvoj kolesarskih spretnosti 



Prevoz hrane s tovornimi kolesi 

Foto: MKM  



Pešbus in Bicivlak 

Kako z aktivnim transportom ohranjati zdravje osnovnošolcev 





Kaj sta Pešbus in Bicivlak? 

• Organizirano spremstvo otrok 

• Stalne poti 

• Redni urnik 

 



Zakaj je to pomembno? 

• Prekomerna teža 

• Preživljanje časa zunaj 

• Samostojnost otrok 



Kakšno je stanje sedaj? 



Pomen za OŠ 

• Zdravi šolarji 

• Bolj zbrani otroci 

• Red pri vstajanju 

• Večja samostojnost otrok 

 

• Manj avtov pred šolo 

• Družbena povezanost  

 

• Nižji stroški prevoza? 

 

 



Pešbus v praksi 



Bicivlak v praksi 



Kako začeti? 

1. Prijava za starše in učence 

2. Določitev tras 

3. Organiziranje spremstva 

4. Označitev postaj 

5. Izvedba 

 

• Orodja so pripravljena! 



Prijava 



Načrtovanje 

Trasiranje 

Lokacije otrok 



Karta poti 



Izvedba 

Seznam spremljevalcev 

Seznam potnikov 



Spremljevalci 

 

• Prostovoljci 

• Starši, stari starši 

• Šola zdravja 

• Plačano spremstvo 

• Javna dela 

• Družbeno koristna 

dela 

• Sponzorstva 

• Projektno 

 Foto: Dnevnik  



Zdrav šolar 

www.zdravsolar.si 

facebook.com/zdravsolar 

info@zdravsolar.si 

 



Dež 

Foto: Tadej Žaucer 



Dež 



Postajališča 



Motivacija 

- Žigi na „vozovnicah“ 

    (hkrati evidenca) 

- Nalepke na koncu teden 



Motivacija 



Prometna varnost 

 



Skupine otrok 

• Pešbus: razmerje otrok in odraslih do 7:1 

• Bicivlak: razmerje otrok in odraslih uradno 2:1 (in 5:1) 

 



Urnik 

• Točnost odhodov 

• Ne prezgodaj, ne prepozno 

• Odhodi: Dopoldanski termin - Popoldanski termin 

 

 



Zakon o voznikih (ZVoz) 

49. člen 

(pogoji za vožnjo koles in koles s pomožnim motorjem) 

(1)   Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v 

območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju 

umirjenega prometa. 

(2)   Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, 

sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki 

lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka. 

(3)   Ne glede na prejšnji odstavek sme učitelj, ki v osnovni šoli 

usposablja otroke v vožnji kolesa, spremljati največ pet otrok hkrati, če so 

drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo. Med 

opravljanjem kolesarskega izpita spremstvo iz prejšnjega odstavka ni 

potrebno, če so drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno 

signalizacijo. 

 


