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1. UVOD
Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne
varnosti in je sistemsko opredeljena s sprejeto Resolucijo nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 ter področno zakonodajo.
Ravnanje otrok v cestnem prometu je odvisno od njihovega dojemanja, vrednotenja
in vedenja, ki so soodvisni od otrokovih razvojnih značilnosti in se razlikuje od
ravnanj, ki jih imamo odrasli za samoumevne.
Otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v
prometnih nesrečah v vlogi pešcev in kolesarjev, zato je področje šolskih poti, in s
tem povezano učinkovito načrtovanje varnejših šolskih poti, izrednega pomena za
varnost otrok v prometnem vsakdanu. Pri zagotavljanju varnosti otrok v cestnem
prometu je potrebno upoštevati tudi telesne, motorične, spoznavne, zaznavne,
emocionalne in mišljenjske lastnosti otrok ter le-te čim bolj upoštevati pri ukrepih za
večjo varnost na šolskih poteh. Otroci so namreč, zaradi neizkušenosti in nezrelosti,
dokaj nepredvidljivi ter predstavljajo v cestnem prometu določeno tveganje. Realna
situacija v prometu je prilagojena odraslim. Kljub temu ji vse prevečkrat nismo kos,
kar se odraža tudi v prometnih nesrečah. V zvezi s tem je torej potrebna posebna
pozornost pri ravnanju otrok, šolarjev na poti v šolo in iz nje. Prometna vzgoja otrok
je izrednega pomena za njihovo nadaljnje odgovorno in varno ravnanje v cestnem
prometu. Začne se v družini, nadaljuje v predšolskih vzgojno-varstvenih ustanovah in
v osnovni šoli, vse do konca človekovega življenja. Takoj, ko otroci shodijo,
postanejo pešci. Še prej vstopijo v svet prometa kot potniki v avtomobilu, kjer je
potrebno pravilno uporabljati ustrezne otroške varnostne sedeže, kasneje pa kot
potniki v avtobusu ali kot kolesarji. Otroci torej v prometu sodelujejo vsak dan,
najpogosteje, ko obiskujejo vrtce in šole. Zato je potrebno temu segmentu posvetiti
posebno pozornost.
Poleg teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih pridobivamo in izpopolnjujemo za varno
sodelovanje v cestnem prometu, je pomembno tudi sprotno oblikovanje otrokovih
vrednot, ki se oblikujejo tudi na podlagi ravnanj njegovih staršev v prometnem
vsakdanu. Poleg prometne vzgoje otrok v družini, je izrednega pomena tudi
prometna vzgoja v šoli. Pouk v razredu, kjer se uporablja besedna razlaga z gradivi,
se dopolnjuje s praktičnimi vajami v stvarni prometni situaciji in neposrednim
izvajanjem tistega, kar se otrok nauči ter preoblikovanjem vedenja, tudi s pomočjo
preventivno-vzgojnih video vsebin (spotov, filmov).
Vse našteto se lažje in učinkoviteje komunicira s pomočjo načrtov šolskih poti, ki naj
bi jih imele izdelane vse osnovne šole. Za varnost učencev v cestnem prometu so
prvenstveno odgovorni starši ali zakoniti zastopniki, ki morajo poskrbeti, da znajo
njihovi otroci varno sodelovati v prometu in jih 6 smernice za šolske poti (zlasti velja
to za prvošolce) spremljati ali zagotoviti spremstvo na šolskih poteh. Naloga lokalnih
skupnosti in osnovnih šol, v zvezi s tem, je zagotavljanje pogojev za varno
sodelovanje otrok v prometu. Pri tem se, skupaj s strokovnimi organi in
organizacijami, izvajajo tudi preventivno-vzgojne vsebine ter ukrepi, ki odpravljajo
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nevarne točke na šolskih poteh. Za učence, ki imajo daljše poti do šole ali je
ogrožena njihova varnost na poti v šolo, pa se zagotavlja brezplačni prevoz. Urejene
šolske poti, med drugim, pripomorejo k varnejšem in uspešnejšem izvajanju pouka
ter so predpogoj za večjo varnost otrok v cestnem prometu.
Čeprav se aktualna področna zakonodaja, tako neposredno kot tudi posredno, dotika
tega pomembnega področja, so zakonske podlage za pripravo učinkovitih načrtov
šolskih poti dokaj nedorečene in razpršene. Enako velja tudi za poimenovanje
načrtov, kjer ni poenotene terminologije. Do sedaj edini konkretni državni
operativno-izvedbeni akt na tem področju je dopis Ministrstva za šolstvo in šport, z
dne 5.11.1996, ki je opredelil kriterije za ugotavljanje ogroženosti učenca na poti v
šolo in je bil posredovan vsem občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, občinskim upravnim organom, ravnateljem in ravnateljicam osnovnih šol ter
v vednost vsem takratnim županom občin, republiškemu Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, ki je sodeloval pri vsebinskem delu omenjenega dopisa
ter sooblikoval kriterije za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo ter
Ministrstvu za notranje zadeve.
Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku
šolskega leta seznani vse učence in njihove starše. Učinkovit načrt terja stalno
ažuriranje in vnašanje novih prometnih situacij. To dosežemo na podlagi celostnega
pristopa v sodelovanju s ključnimi deležniki zagotavljanja varnosti v cestnem
prometu. Cilj so torej varnejše šolske poti in varnejši šolski okoliši brez smrtnih žrtev
in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu.

2. VSEBINA PROMETNO VARNOSTNEGA NAČRTA
2.1. OTROCI V PROMETU
Otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z
nevarnostmi sodobnega prometa. Promet in prometna pravila pa so narejeni po meri
odraslih ljudi. Številne raziskave so pokazale, da otroci do desetega leta še ne znajo
in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu. Pogostokrat se pri tem pozablja, da
otroci zaradi majhnosti ne morejo imeti dobrega pogleda na cesto.
Kakšne so otrokove navade obnašanja v prometu?
Žal se otroci v starosti do desetega leta obnašajo tako, kot da se jim ne more nič
pripetiti. So predrzni, nepremišljeni in se želijo s spretnostjo in pogumom uveljaviti
med vrstniki. Z raziskovalno nalogo Varne poti v šolo pa smo ugotovili, da predvsem
učenci višjih razredov prihajajo v šolo po bližnjicah, po poteh, ki sekajo prometne
ceste na nedovoljenih mestih, mlajši pa jim sledijo.
Pri hoji in teku otroci niso dovolj spretni, predvsem pa imajo težave v prometu zaradi
postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Tako ne smemo pozabiti, da:


nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli, zato kasneje vidijo vozila, ki
prihajajo z leve ali desne,
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dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo,
ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj,
ne razlikujejo dobro pojmov levo, desno,
ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,
se njihova pozornost hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in
mimogrede jih kaj zamoti in
ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo, kako
prečkamo cesto.

Zaradi omenjenih dejstev je ogrožena njihova varnost. Zato je največ žrtev ravno
med otroci pešci v starosti med četrtim in sedmim letom starosti.
Dejstvo, ki se ga odrasli (predvsem starši) moramo še kako dobro zavedati je, da
otroci posnemajo naša dejanja v prometu in smo tako ključen vzor otrok v
prometu, saj naš zgled pogosto velja več od vzgojno usmerjenih besed v šolah in
vrtcih. Še posebej velik življenjski mejnik pa jim predstavlja prvi vstop v šolo, zato
je potrebno prve septembrske dni nameniti prvošolčkom in jih poučiti o prometu in
pravilnem prečkanju cest.
2.2. POVZETKI IZ ZAKONODAJE
(Zakon o varnosti v cestnem prometu Ur. l. 56/2008)
Ključni povzetki so:
 otroci smejo samostojno sodelovati v prometu, ko so starši popolnoma
prepričani, da zmorejo razumeti nevarnosti ipd.,
 na poti v vrtec ali osnovno šolo je obvezno spremstvo staršev,
 ob zmanjšani vidljivosti je obvezna uporaba kresničk oziroma odsevnikov,
 med potjo v šolo morajo učenci 1. in 2. razreda obvezno imeti okrog vratu
rumeno rutico,
 v primeru otrokove kršitve, se kaznuje njegove starše,
 do 6. leta starosti lahko otrok vozi kolo zgolj na pešpoti,
 otrok, ki nima kolesarskega izpita, lahko med 6. in 8. letom vozi kolo v
cestnem prometu zgolj ob spremstvu staršev,
 samodejno lahko otrok vozi kolo, ko opravi kolesarski izpit in je star najmanj 8
let, in
 otroci do 12 leta lahko sedijo med vožnjo le na zadnjih sedežih.
2.3. ŠOLSKI OKOLIŠ OSNOVNE ŠOLE HUDINJA CELJE
Na severu poteka meja po občinski meji med Mestno občino Celje in Občino Vojnik.
Od Šmartinskega jezera se proti zahodu nadaljuje po meji naselja Runtole in se pri
pregradi na jezeru obrne proti jugu, tako, da teče po meji naslednjih naselij: Loče in
Dobrova na zahodni strani ter Runtole, Lahovna (hišni številki Lahovna 21 in 22 sta
izključeni iz šolskega okoliša) in Celje na vzhodni strani, vse do avtoceste Levec Hoče.
Meja se delno nadaljuje po avtocesti Hoče – Levec, se na drugi strani avtoceste
naveže na popisni okoliš ter na Zgornji Hudinji pri hiši št. 61 zavije južno proti hribu
Golovec, teče nato po meji območja Bezenškove ulice in Opekarniške ceste. V
križišču Opekarniške ceste in Bezenškove ulice se prične južna meja šolskega okoliša
ter se nadaljuje proti vzhodu po Dečkovi cesti, Bežigrajski cesti do mostu čez
Hudinjo. Tu se pričenja vzhodna meja šolskega okoliša, ki teče proti severu navzgor
po potoku Hudinja, čez avtocesto do meje med naseljema Trnovlje pri Celju in
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Šmarjeta. Nato sledi meja med naselji Trnovlje pri Celju in Zadobrova na vzhodni
strani in Šmarjeta ter Škofja vas na zahodni strani do občinske meje z Občino Vojnik.
Tako so v naš šolski okoliš vključene naslednje ulice:
Bernekerjeva, Bezenškova, Dobojska, Dolharjeva, Goručanova, Ilirska, Janševa,
Jeretinova, Kačeva, Kovačičeva, Lahovna, Letnerjeva, Levčeva, Mariborska (delno),
Milčinskega, Opekarniška, Planinčeva, Plankarjeva, Podjavorškova, Prekorje,
Prijateljeva, Skaletova, Škofja vas, Šmarjeta, Trdinova, Tumova, Ulica bratov
Dobrotinškov, Ulica Dušana Finžgarja, Ulica frankolovskih žrtev, Ulica Hermine
Seničarjeva, Ulica ključarja Kožuha, Zgornja Hudinja, Žagarjeva.
Veliko otrok pa pride v našo šolo tudi iz drugih šolskih okolišev:
OŠ LJUBEČNA
OŠ FRANA ROŠA
IV. OŠ
I. OŠ
II. OŠ
III. OŠ
OŠ VOJNIK
ŠENTJUR
OŠ SLIVNICA PRI CELJU

25
7
4
2
1
1
9
3
1

2.4. KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO
Večina učencev iz okoliša OŠ HUDINJA CELJE lahko prihajajo v šolo peš, nekateri pa
z lokalnim avtobusom. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km.
Ne glede na oddaljenost ima pravico do brezplačnega prevoza, če je ogrožena
njegova varnost na poti v šolo. (Zakon o osnovni šoli, 56. čl.)
2.4.1. Učenci, ki v šolo prihajajo peš
Promet se je v zadnjih letih bistveno povečal, zato so v prometu najbolj izpostavljeni
pešci, predvsem mlajši. Učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v
šolo in domov. Že v začetku šolskega leta se pri razrednih urah učenci pogovorijo z
razrednikom o varnih poteh v šolo. Velik poudarek damo na kulturno obnašanje v
prometu, poznavanje pravil v prometu, predvsem v situacijah, v katerih se lahko
učenci znajdejo na kateri izmed šolskih poti.
Učence, ki prihajajo v šolo peš, se seznani o tem, da:
 pešci hodijo ob levi strani vozišča,
 se med hojo ne prerivajo, igrajo, lovijo,
 hodijo drug za drugim,
 ovira na cesti pomeni večjo previdnost,
 cesto prečkajo na prehodu za pešce,
 pred prečkanjem pogledajo levo in desno ter še enkrat levo in
 ceste ne prečkajo na mestih, kjer je slaba vidljivost.
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2.4.2. Učenci, ki se v šolo vozijo s kolesom
Učence, ki prihajajo v šolo s kolesi, se seznani o tem, da:
 je obvezna uporaba varnostne čelade,
 mora biti njihovo prevozno sredstvo tehnično brezhibno,
 obstajajo prometno varnejše poti (prometno manj obremenjene),
 je nujno potrebno upoštevati prometne predpise,
 smejo parkirati svoje kolo na njim namenjenem prostoru in
 je možno opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredu.
Vožnja s kolesom na ploščadi pred šolo ni dovoljena.

Učenci, ki se v šolo vozijo s kolesom, ga lahko parkirajo v šolski kolesarnici.
2.4.3. Neorganiziran prevoz otrok v šolo – starši, sorodniki, znanci ...
Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo, se morajo zavedati
odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Starši morajo biti v prometu
zgled otrokom, upoštevati morajo cestno prometne predpise in se morajo v prometu
kulturno obnašati. Le tako lahko poskrbimo za učinkovit prenos dobre prometne
vzgoje na učence oz. otroke.
Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je
treba, da otroci sedijo pripeti na zadnjih sedežih do 12. leta. Za mlajše otroke je
potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki morajo imeti ustrezno
homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež pravilno
uporabljamo in da upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega
sedeža ne uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež.
Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je
malo parkirnih mest, ta pa so namenjena tako zaposlenim kot tudi obiskovalcem. Na
tem mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta
oz., da ne puščajo avtomobila sredi dovoza.
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Posebej pozorni pa morajo biti, ko z otrokom zapuščajo avtomobil in nato morebiti
prečkajo cesto ali dovoz.
Starše in učence, ki jih starši pripeljejo v šolo, se seznani o:
 pripenjanju z varnostnim pasom,
 upoštevanju predpisov in pravil pri izstopanju,
 nepotrebnem zadrževanju v krožišču,
 pravilnem parkiranju,
 o čim krajšem zadrževanju na parkirišču in
 prepovedi parkiranja na dovoznih in intervencijskih poteh.
2.4.4. Učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom (pogodbena linija)
Veliko otrok pride v našo šolo tudi iz drugih šolskih okolišev. Ker vseh v šolo ne
pripeljejo starši, koristijo brezplačen avtobusni prevoz. Za učence, ki prihajajo v šolo
z avtobusom, je organizirano jutranje varstvo vozačev. Učenci v skupini pod
nadzorstvom dežurnega učitelja počakajo na pouk oz. odhod avtobusa v pritličju
šole.
Redne prevoze avtobusa izvaja podjetje Izletnik Celje. Avtobusi vozijo po veljavnem
voznem redu.
Vseh vozačev na OŠ HUDINJA CELJE je v šolskem letu 2016/17 oseminsedemdeset
(78), od tega dvanajst (12) redna linija in šestinšestdeset (66) šolski prevoz.
Učence, ki prihajajo v šolo z avtobusom (redna linija) se seznani o:
 obnašanju na avtobusu,
 upoštevanju pravil obnašanja,
 podpisu izjave, da so o pravilih seznanjeni,
 o podpisu izjave staršev, da so seznanjeni s pravili,
ob morebitnem kršenju pa se jim prepove vožnja z avtobusom, za krajši čas
(vzgojni ukrep),
 tem, da mora letno vozovnico nositi s seboj (v primeru prometne nesreče je to
dokaz, da je bil na avtobusu),
 tem, da se skupaj s starši izbere najvarnejšo pot do postajališča,
 tem, da se na postajališče pride vsaj 5 min prej,
 tem, da je potrebno ob prihodu avtobusa počakati, da se popolnoma ustavi in
da odpre vrata in
 o tem, da se je potrebno pred vstopom v avtobus postaviti v kolono za
varnejši vstop.
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Avtobusna postajališča na relaciji Hudinja –Škofja vas . Del vozišča od nadvoza do
Škofje vasi (razen Prekorje, kjer je edini prehod za pešce) ni opremljen s potrebnimi
prehodi za pešce, kolesarsko stezo ali pločnikom.
Potrebna je izredna previdnost vseh udeležencev v prometu.
2. 5. NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI V OKOLICI OSNOVNIH ŠOL
2.5.1. Najvarnejše poti v šolo in iz šole:
Varni poti naših učencev v šolo in iz nje posvečamo veliko pozornosti in je naša
stalna skrb.
Učence ustrezno seznanimo z najbolj varno potjo v šolo in domov. Učitelji skupaj z
učenci prehodijo pot in jih naučijo prečkanja ceste ter opozorijo na druge nevarnosti.
Posebna skrb je namenjena pričetku šolskega leta, ko pri urejanju prometa nudijo
pomoč policija in delavci AMD. Pri tem pa sodelujejo tudi prometniki – učenci iz šole.
V 4. razredu opravljajo učenci kolesarski izpit, za uspešno opravljene naloge iz teorije
in praktične vožnje dobijo kolesarske izkaznice.
Šola si že vrsto let prizadeva za ureditev nevarne šolske poti na relaciji HudinjaŠkofja vas, kjer je načrtovana ureditev pločnika ob prometno izredno nevarni cesti.
rešitev problematike je bila s strani predstavnikov Mestne občine Celje obljubljena za
leto 2007, vendar se to žal ni zgodilo in ta velik problem varnosti naših učencev
ostaja nerešen.
2.5.2. Nevarna šolska pot OŠ Hudinja – Škofja vas
Nevarna šolska pot na relaciji Hudinja – Škofja vas spada v šolski okoliš Osnovne šole
Hudinja. Podatki kažejo, da je po svojih značilnostih in po številu prometnih nezgod
ta cestni odsek eden najnevarnejših v Celju in tudi širše.
Na tej nevarni šolski poti se vsak dan vozi oziroma hodi 78 učencev – in to do
najmlajših iz 1. razreda pa vse do najstarejših v 9. razredu.
Mestna občina Celje skupaj s šolo rešuje problematiko prevoza učencev na omenjeni
relaciji, tako, da jim zagotavlja brezplačen prevoz z avtobusi mestnega prometa. V
času pred poukom in po pouku čakajo učenci na avtobus pred šolo oziroma na
avtobusnem postajališču.
9

Avtobusno postajališče je ob izredno prometni štiripasovni Mariborski cesti, razen
tega pa gredo učenci od postaje v Škofji vasi prosti svojemu domu peš in to
neposredno ob samem vozišču, kar je izredno nevarno.
Poseben problem nastane v zimskem času, ko je ob robu ceste, kjer tako ali tako ni
pločnikov, visok sneg in otroci hodijo iz avtobusne postaje dobesedno po sredini
ceste.
Vsako leto starši na sestankih na šoli opozarjamo na ta velik problem, saj gre za
varnost in življenja naših otrok. Vsak dan se lahko zgodi kaj hudega in ne zdi se nam
prav, da se ta problem rešuje tako dolgo – celo tako dolgo, da imajo mnogi nekdanji
učenci te šole, ki so ta problem imeli že takrat, danes že svoje otroke. Starši vsak
dan s skrbjo spremljamo odhod in prihod svojih otrok v šolo in nazaj, mnogi starši pa
so z veliko truda samo poskrbeli za lasten prevoz svojih otrok na tej izjemno nevarni
poti. Seveda pa vsi starši te možnosti nimajo. Pričakujemo, da se bo ta problem rešil
v najkrajšem možnem času in to v korist tistih, ki si to najbolj zaslužijo – naših otrok.

2.5.3. Nevarna šolska pot OŠ Hudinja – Ulica Milčinskega
Z odprtjem nove vezne ceste Hudinja – Nova vas, se je močno povečal promet in
učenci imajo pri prečkanju Podjavorškove ulice na edinem označenem prehodu za
pešce velike težave. Prehod je označen, ni pa semaforiziran in zaradi velike hitrosti
vozil na tem odseku, je prečkanje tega prehoda lahko zelo nevarno. Starši redno
opozarjajo na ta problem in predlagajo semaforiziran prehod za pešce ali pa vsaj
namestitev hitrostne ovire na tej cesti v bližini prehoda za pešce.

pred sanacijo

sedanje stanje
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2.5.4. Nevarna šolska pot OŠ Hudinja – Ulica frankolovskih žrtev
Cesta v Ulici frankolovskih žrtev je ozka, saj so ob njej na obeh straneh označena
parkirna mesta za vozila. Cesta ima označen, nesemaforiziran prehod za pešce, ki ga
prečka veliko učencev. Preglednost zaradi parkiranih vozil in ozke cesta je zelo slaba,
promet pa gost in relativno hiter. Tudi v tem primeru starši opozarjajo na potrebo po
dodatni ureditvi .
Varnost na šolskih poteh v šolskem okolišu Osnovne šole Hudinja ni povsem
zagotovljena. Najbolj nevarni so odseki, ki potekajo po delih ob regionalni cesti
Hudinja - Škofja vas, kjer še vedno ni pločnika za pešce. Razen tega sta z vidika
varnosti otrok zelo kritična prehoda za pešce na Podjavorškovi ulici in na Ulici
frankolovskih žrtev, ki bi nujno potrebovala semafor ali pa vsaj namestitev hitrostnih
ovir, ki bi umirile promet. Ugotavljamo tudi, da je v šolskem okolišu veliko odsekov
ob prometnih površinah, ki nimajo pločnika. Te poti so potencialno varne, če
upoštevamo majhno gostoto prometa in dosledno upoštevanje pravil varnosti v
cestnem prometu.

2.5.4.1 Nevarna šolska pot OŠ Hudinja – dovozna cesta do šole
Na dovozni poti do šole mnogi vozniki pogosto prekoračijo dovoljeno hitrost, ki je 30
km/uro. Ob delu te ceste je pločnik, ki učencem zagotavlja varno pot. V zadnjem
delu ceste, ki se izteka na šolsko dvorišče, so učence ogroženi zaradi prehitrih
voznikov.

2.5.5 Zemljevid varnih šolskih poti
Na spodnji karti so vrisane pešpoti, ki jih uporabljajo učenci ob prihodu ali odhodu iz
šole.
Iz karte je razvidno, katere poti se smatrajo za varne poti v šolo. Pot je varna, če:
 pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (hodniki za pešce,
nasipi ali poti, na katerih je zagotovljena varna hoja pešcev);
 ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi
ali nadhodi),
 semaforiziranimi prehodi za pešce ali urejenimi
prehodi z dodatnim
varovanjem učencev;
 šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa.
Žal je tudi na varnih šolskih poteh na mnogih cestah prisoten stalen promet, v
prometnih konicah so tudi preobremenjene. Prehodi cest so označeni s prehodi za
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pešce, večina jih ni semaforizirana. Zaradi nekulturne vožnje so pogosto opazni
prekrški, ki so zaskrbljujoči.
Ostale šolske poti potekajo večinoma po malo prometnih cestah (predvsem so to
ulične ceste), ki pa nimajo urejenih pločnikov in zato sodijo po kvalifikaciji med
nevarne poti. Ponekod so nepregledne zaradi visokih ograj in živih mej oziroma
parkiranih vozil.
Na spodnji karti so vrisane pešpoti, ki jih uporabljajo učenci ob prihodu ali odhodu iz
šole.
Iz karte je razvidno, katere poti se smatrajo za varne poti v šolo. Pot je varna, če:




pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (hodniki za pešce,
nasipi ali poti, na katerih je zagotovljena varna hoja pešcev);
ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi
ali nadhodi, semaforiziranimi prehodi za pešce ali urejenimi prehodi z
dodatnim varovanjem učencev);
šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa.

Žal je tudi na varnih šolskih poteh na mnogih cestah prisoten stalen promet, v
prometnih konicah so tudi preobremenjene. Prehodi cest in so označeni s prehodi za
pešce, večina jih ni semaforizirana. Zaradi nekulturne vožnje so pogosto opazni
prekrški, ki so zaskrbljujoči.
Ostale šolske poti potekajo večinoma po malo prometnih cestah (predvsem so to
ulične ceste), ki pa nimajo urejenih pločnikov in zato sodijo po kvalifikaciji med
nevarne šolske poti. Ponekod so nepregledne zaradi visokih ograj in živih mej
oziroma parkiranih vozil.
Slike šolskih poti:
a) s severne strani

NAVODILO: Cesto prečkam levo na semaforiziranem prehodu za pešce.
(semaforizirano križišče pri šoli)
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b) iz vzhodne strani

NAVODILO: Previdno prečkam, ko se dobro prepričam, da ni vozil (podjavorškova)
c) iz zahodne strani

NAVODILO: Za pot v šolo uporabljam stopnišče. (konec pločnika proti Škofji
vasi)
OPOZORILO: Pločniki niso urejeni. Hodim previdno ob levem robu. (KD Trnovlje)
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2.6. PROMETNE SITUACIJE NA POTI V ŠOLO
2.6.1 Katere nevarnosti učencem pretijo v prometu?










prehiter in gost promet,
nekateri učenci na svoji šolski poti nimajo pločnika in cestne razsvetljave
(Škofja vas, Prekorje, Lahovna),
zaradi prekoračitev hitrosti na ploščadi pred šolo so učenci pogosto ogroženi,
mnogo učencev ne hodi po poti, ki so jim jo svetovali starši ali učitelji,
neupoštevanje prometnih pravil in predpisov, tako med vozniki kot med
šolarji,
zaradi zaparkiranih in neočiščenih pločnikov (v zimskem času) morajo včasih
zaviti na cesto,
slaba vidljivost.

Poti, ki vodijo do šole, so prometne ceste ali ulice, ki jih prečkajo učenci, na njih pa
je promet najgostejši ravno v času, ko prihajajo k pouku, med 7. in 8. uro. Tudi čas
odhoda iz šole, med 12.30 in 14.30 v večini primerov sovpada z večjo gostoto vozil
na teh cestah. Na Mariborski cesti pa se promet močno poveča predvsem v času
sejmov v Golovcu.
Med nevarnimi deli šolskih poti izstopajo prehodi čez cesto (tudi semaforizirani), hoja
po nepravi strani ceste, kjer ni pločnika. Učenci, ki prihajajo iz Škofje vasi ali
Lahovne, pa pogrešajo pločnik in cestno razsvetljavo.
Ker večina učencev prihaja v šolo s severne smeri je zanje nevarno predvsem
prečkanje ceste.
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2.7. SKRB ZA PROMETNO VARNOST UČENCEV
Prometno vzgojo vključujemo v vse šolske dejavnosti, kjer je to mogoče. Tako mora
biti prometna vzgoja sestavni del učnih načrtov pri vseh predmetih (predvsem v
predmete: okoljska vzgoja, športna vzgoja, naravoslovje in tehnika, družba,
slovenščina na razredni stopnji, na predmetni stopnji pa v vsebine predmetov
tehnična vzgoja in fizika), saj se zavedamo, da se prometne vsebine lahko prilagodijo
posameznim predmetom.
Poseben poudarek pa ji dajemo v vsebini razrednih ur.
Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) naj učitelji vsakodnevno
opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oziroma vračanje domov. Učenci
teh razredov naj z razredničarkami obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa
se pogovorijo o poti v šolo ob skicah.
Na predmetni stopnji naj prva razredna ura v šolskem letu vsebuje tudi prometnovzgojno problematiko. To tematiko je potrebno pozneje po potrebi ponoviti. Na
roditeljskih sestankih je treba s prometno varnostnim načrtom seznaniti starše in jih
opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu, saj smo odrasli s svojim
ravnanjem v prometu zgled otrokom.
Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu
v vseh razredih.
2.7.1. Kdo je dolžan skrbeti za prometno varnost učencev?
Za prometno varnost so dolžni skrbeti:
 starši,
 učitelji in
 policisti.
Vzgojo za varno udeležbo učencev v prometu posreduje šola učencem v različnih
oblikah. Za seznanitev z varnim obnašanjem pri prihodu in odhodu učencev so
odgovorni vsi učitelji in vodstvo šole. Za to poskrbijo tako, da učence seznanijo:
 s prometno varnostnim načrtom (pri RU- vsi učenci)
 s pomenom varnostne opreme (dobro vidna obleka in obutev, svetlobne
nalepke, odsevni trakovi na rokavih, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene
rutice in kape za prvošolce, …),
 s pravilno opremo kolesa, s pomenom uporabe kolesarske čelade in z
aktivnostmi pri opravljanju kolesarskega izpita,
 s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih, kjer ni pločnikov,
pa po levi strani ceste, prečkanje cestišč na prehodih in izven prehodov,
strpnost v prometu, ....),
 z ostalo prometno vzgojo in prometno preventivo.
Poleg navedenega
 učenci 1. in 2. razreda dobijo rumene rutice in kresničke,
 prvi šolski teden okrepljen policijski nadzor v okolici šole,
 obisk policista v posameznih razredih
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ob zaključku šolskega leta opozorijo učence na previdnost v prometu v
poletnih mesecih.
Pri tem pa morajo tudi otroci in starši ravnati v skladu s pravili.

2.7.2. Akcije za zagotavljanje večje prometne varnosti učenk in učencev
RUMENA RUTICA
Akcija je namenjena prvošolcem in drugošolcem. Poteka skozi vse leto, ob začetku
šolskega leta pa še intenzivneje. Učence in starše prvošolcev natančno seznanimo s
prometno varnostnim načrtom šole in varnimi potmi v šolo. Pri tem sodeluje tudi
policist, vodja šolskega okoliša. Starši prejmejo knjižico Prvi koraki v prometu, ki je v
pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok. Prvošolci in drugošolci prihajajo in odhajajo
v šolo v spremstvu staršev oz. starejše osebe.
PRVI ŠOLSKI TEDEN
se izvaja okrepljen policijski nadzor prometa v okolici šole. Policisti ali pooblaščene
osebe (člani ZŠAM, AMD) s svojo prisotnostjo umirjajo promet in izvajajo okrepljen
nadzor prometne varnosti otrok v okolici šole.
BODI VIDEN ( PREVIDEN )
Z akcijo spodbujamo in navajamo učence k uporabi kresničk in oblačil z odsevniki. Ob
slabi vidljivosti, v mraku in ponoči kot pešci obvezno nosijo kresničko ali drugo
odsevno telo, in sicer na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Učenci
4. razreda pišejo na to temo starejšim ljudem.
BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA
Z akcijo spodbujamo dosledno uporabo čelade pri kolesarjih in motoristih.
V TEDNU PROMETNE VARNOSTI (Evropski teden mobilnosti in Ulice otrokom)
učenci:
 ekipa učencev predmetne stopnje se udeleži spretnostne vožnje v centru
Celja,
 rišejo, pišejo, ustvarjajo na temo promet,
 prehodijo varne šolske poti v okolici šole,
 se seznanijo z literaturo na temo Promet in
 si ogledajo vožnjo učencev prometnega krožka na prometnem poligonu.
2.7.3. Tekmovanja, izpiti, natečaji
KOLESARSKI IZPITI IN VARNO KOLO
Učenci 5. razreda skupaj s starši poskrbijo za tehnično ustreznost kolesa, kar potrdi
policist ali pooblaščena oseba z izdajo nalepke »varno kolo«. Učenci ob pisnem
dovoljenju staršev opravijo teoretični preizkus znanja in praktično vožnjo na
spretnostnem poligonu in na cesti. Z uspešno izkazanim znanjem si pridobijo
izkaznico o opravljenem kolesarskem izpitu. Starši s podpisom izkaznice potrdijo, da
bodo skrbeli za tehnično ustreznost kolesa in da dovolijo kolesarjenje na javnih
prometnih površinah.
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IZPIT ZA KOLO Z MOTORJEM
Opravljajo ga lahko učenci, ki v tekočem letu dopolnijo 14. leto starosti. Pripravo,
teoretični preizkus znanj in praktični del vožnje na poligonu izvaja pooblaščeni
izvajalec.
KAJ VEŠ O PROMETU
Občinsko tekmovanje je dodatna spodbuda učencem za učenje prometnih pravil,
razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Udeležijo se ga učenci II. in III.
triade.
PROGRAM JUMICAR
Omenjeni program je organiziran za učence 4. razreda . Po poligonu s pravo cestno
ureditvijo se učenci popeljejo s pravimi malimi avtomobili.
Preizkusijo se v vlogi voznika. Na zanimiv način se poučijo o prometnih pravilih in o
upoštevanju le teh v cestnem prometu. Izvajamo ga občasno.
POLICIST LEON SVETUJE
Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razreda, ki jih policisti seznanijo z
nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju in jih poučijo o
primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na
različnih področjih.
Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek. V njem so obravnavane
različne varnostne vsebine s katerimi izvajalci želijo okrepiti partnersko sodelovanje
med otroci, učitelji in starši ter policijo.
POLICIST – VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Policist izvaja določeno izobraževanje, ki se nanaša na izvedbo prometne varnosti
učencev in prisostvuje aktivnostim, vodenim s strani delavcev šole. Pri tem jim
svetuje. Sodeluje pri pripravi na kolesarske izpite. Prisostvuje vožnji otrok s kolesi v
rednem prometu tako, da umirja promet in po potrebi izvaja policijska pooblastila.
2.7.4. Šolski izleti in ekskurzije
Šola za šolske izlete in ekskurzije naroči avtobusni prevoz pri avtobusnem ponudniku.
Ta poskrbi in zagotovi varno prevozno sredstvo, ki ustreza vsem prometno
varnostnim predpisom. Šola posrbi za ustrezno število spremljevalcev na avtobusu,
normativ je najmanj en odrasli spremljevalec na 15 učencev.
Spremljevalci poskrbijo, da učenci pravilno in varno uporabljajo prometne površine in
prevozna sredstva. Razporedijo se med učence na začetku, v sredini in na koncu
skupine. Spremljevalci poskrbijo, da učenci med vožnjo ne motijo voznika, sedijo na
svojih sedežih in s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih.
2.7.5. Kako starši gledajo na varnost otrok v prometu?
Z anketo smo ugotovili, da starši ponavadi precenjujejo sposobnosti svojih otrok za
varno sodelovanje v prometu, podcenjujejo pa nevarnosti in samo predvidevajo, kje
otroci hodijo v šolo. Starši sicer izberejo najvarnejšo pot, vendar njihovi otroci brez
njihove vednosti ubirajo tudi bližnjice. Odrasli pa so pogosto tudi sami slab zgled
zanje.
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2.7.6. Kako na svojo varnost v prometu gledajo učenci?
Zavedajo se, da je za vsakega udeleženca v prometu nadvse pomembna dobra
vidnost, da je v prometu zelo pomembno, da se različni udeleženci med seboj dobro
vidijo in z jasnimi znaki napovejo svojo namero. Kljub temu, da imajo kresničke ali
druge izdelke z odsevnimi lastnostmi, jih le redko uporabljajo ali pa sploh ne.
Večinoma se zavedajo nevarnosti, ki nanje prežijo na cesti. Vejo tudi, kako ravnati,
da bi preprečili morebitne nesreče, vendar iz različnih razlogov pogosto ne ravnajo v
skladu z védenjem.
Poleg varne udeležbe v prometu pa so dolžni razviti še tolerantnost, potrpežljivost,
solidarnost, predvsem pa samokontrolo.
3. ZAKLJUČEK
Tina in Miha hodita v prvi razred. Preden sta šla v šolo sta s starši prehodila pot do šole in se
naučila pravilnega vedenja. Kljub temu ju na poti v šolo vedno spremlja očka. Vsako jutro si
nadeneta rumeno rutico in pazita, da sta oblečena v žive barve oblačil. Prav tako preverita ali
jima na torbici še vedno visi kresnička. Na poti v šolo prečkata na semaforiziranem prehodu
tudi prometno cesto. Skupaj z očkom vedno počakajo na zeleno luč za pešce in na to varno
prečkajo cesto.
Njuno sošolko vsako jutro pripelje mamica z avtom. Tina se vedno usede na jahač ter se
pripne z varnostnim pasom. Mamica ustavi avto na šolskem dvorišču, tako da Tina varno
izstopi.
(Vir: Republika Slovenija, MZP, DRSC, SPVCP: Prvi koraki v svetu prometa)

Razvoj prometa, ki je prinesel nepredviden napredek, je spremenil tudi svet, v
katerega stopajo otroci. Že prvi trenutki, ko starši z otrokom zapuščajo varno zavetje
toplih domov, so povezani s prometom na cestah. Vsak nov dan tako postavlja pred
nas in otroke nove izzive, obveznosti in nevarnosti, zato so starši, šole ter druge
inštitucije in organizacije, ki so povezane s prometno varnostjo, pomemben dejavnik
pri ozaveščanju otrok. Namen Prometno varnostnega načrta je, da preko njega
seznanimo starše in tudi otroke o tistih najbolj kritičnih vsebinah in točkah šolskega
okoliša. S tem bomo vsi skupaj pripomogli k zagotavljanju varnosti otrok v cestnem
prometu in izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Celje, saj se zavedamo
dejstva, da so ravno otroci tisti, preko katerih se lahko dosežejo najboljši in
najvidnejši rezultati, tudi v zelo kratkem času.
S prometno-varnostnim načrtom so seznanjeni:
 vsi učitelji šole,
 šolska skupnost,
 svet staršev,
 SPV Celje in
 PU Celje.
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4. SPREJEM PROMETNO VARNOSTNEGA NAČRTA
Prometno varnostni načrt se po potrebi vsako šolsko leto dopolni v skladu z opažanji
oziroma ugotovitvami na terenu.
Prometno varnostni načrt se obravnava na Svetu staršev, sprejme pa ga ravnatelj
šole.
Datum sprejema: 1. 9. 2016
Ravnatelj: Jože Berk
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