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UVOD 
 
Načrt šolskih poti na območju Kašlja je izdelan z namenom, da se zagotovi čim večja varnost na 
prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo v času pouka, podaljšanega bivanja, prireditev in 
drugih primerih. 
Skrb za varnost v prometu je obveza celotne družbe tako z vidika same varnosti pri vključevanju v 
promet v vsakdanjem življenju kot tudi z vidika družbene samozaščite.  
 
Prometa je vsak dan več; ne samo osebnega, temveč tudi tovornega. Kašelj je primestje, zato je tu 
tudi veliko traktorjev in delovne mehanizacije. Kljub temu da je območje umirjenega prometa in s 
tem najvišja dovoljena hitrost 30 km/h, je marsikje pešec v nevarnosti. Ni pločnikov, pešec si deli 
cestišče z vsemi motornimi vozili. 
 
ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Šolski okoliš zajema: Anžurjeva ulica, Avgustinčičeva ulica, Berčičeva ulica, Cesta španskih borcev, 
Cesta 30. avgusta, Černivčeva ulica, Grajzerjeva ulica, Gustinčičeva ulica, Kašeljska cesta, Klemenova 
ulica, Krmčeva ulica, Lovšetova ulica, Mazovčeva pot, Močilnikarjeva ulica, Ob studencu, Papirniški 
trg, Pečinska ulica, Trtnikova ulica, Ulica Minke Bobnar, Ulica Mirka Jurce, Ulica pariške komune, 
Višnjevarjeva ulica, Zelenova ulica in Žebretova ulica. 
 
ZAKONSKE PODLAGE  
 
Načrt varnih šolskih poti je izdelan na osnovi določil:  

 Zakona o osnovni šoli – Zosn (Ur. l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 ZUJF), 

 Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. št. 109/10 in 57/12), 

 Zakona o voznikih (ZVoz, Ur. l. RS, št. 109/10),  

 Zakon o motornih vozilih (ZMV – Ur. l. RS, št. 106/2010), 

 Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.23/09), 

 Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok ( Ur. l. RS, št. 42/09).  
 
NAČRTOVANJE VARNIH ŠOLSKIH POTI  
 
Namen: opredeliti nevarne točke, poiskati realne možne rešitve.  
 
Cilj: izboljšati prometno varnost na obstoječih prometnih poteh.  
 
Ukrepi:  

 ustanovitev komisije, v kateri so predstavniki šole, staršev, policije in lokalne skupnosti;  

 skupni ogled na terenu; 

 strategija, kako cilje realizirati;  

 anketa za starše na temo varne poti v šolo.  
 
Na prvem roditeljskem sestanku razredniki opozorijo starše predvsem na najpogostejše nepravilno 
vedenje, parkirni režim pred šolo in za šolo, predvidene nevarnosti zaradi neupoštevanja pravil ter na 
pravilno ravnanje otrok v prometu.  
 



VARNOST OTROK  
 
Učence 1. razreda spremljajo v šolo starši ali bratje in sestre, starejši od 10 let.  
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico.  
 
Če se vzpostavi varovanje otrok na prehodih za pešce, mora biti oseba starejša od 21 let, nositi mora 
oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in uporabljati mora predpisan, 
obojestransko označen prometni znak »Ustavi!«  
 

SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU  

 
Starši in šola s svojim zgledom skrbijo za upoštevanje prometnih pravil in oblikovanje otrokovih 
navad. 
V šolo otroci prihajajo peš, s kolesom ali skirojem, pripeljejo jih odrasle osebe ali pa pridejo s šolskim 
avtobusom. 
 
1. razred – po zakonu je predpisano obvezno spremstvo na poti v šolo in iz nje.  
2. in 3. razred – učitelj se o varnem prihodu v šolo z učenci večkrat pogovarja, zlasti ob začetku 
šolskega leta in po počitnicah.  
4. razred – narišejo svojo pot v šolo in iz nje; označijo prometno signalizacijo in se pogovorijo o 
nevarnostih in varni udeležbi v prometu.  
5. razred – v okviru kolesarskega krožka spoznajo prometne predpise, vadijo pravilno vožnjo na 
prometnem poligonu in opravijo kolesarski izpit.  
 
Prometne vsebine so vključene v posameznih učnih načrtih tudi v višjih razredih, kjer učitelji učence 
ponovno opozarjajo in osveščajo o pravilnem ravnanju v prometu. Kadar potekajo dnevi dejavnosti 
izven okolice šole ali v drugih krajih, vodstvo šole zagotovi ustrezno število spremljevalcev, ki učence 
opozarjajo na varno udeležbo v prometu. 
 
ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ 
 
Šolski avtobus vozi po voznem redu, ki je prilagojen pouku ali dnevu dejavnosti. 
 
Za čakajoče učence šola organizira varstvo.  
 
Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3 in 102/07) v 56. členu zagotavlja učencem pravico do 
brezplačnega prevoza v šolo. Za izredni prevoz šolskih otrok (izleti, ekskurzije, tekmovanja …) morajo 
vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, izpolnjevati poleg splošnih zahtev za vozila 
tudi posebne tehnične zahteve iz Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo 
skupine otrok (Ur. l. RS, 23/09). 
 
PRAVILA ZA VARNO ŠOLSKO POT 
 

 Pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (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 potekajo v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa. 
 
PRIHOD V ŠOLO S KOLESOM 
 

 Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi 
takrat, ko se vozi na kolesu kot potnik.  
 

 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.  

 

 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.  

 

 Učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, sme 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.  

 

 Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko 
izkaznico. V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri 
sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. Otrok od 12. do 14. leta 
starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let, sme voziti v cestnem 
prometu kolo s pomožnim motorjem. 

 
ANKETA O VARNI ŠOLSKI POTI 
 
Anketo so izpolnili 104 anketiranci, tj. 58,5 % staršev 1. triade. Po odgovorih sodeč pride v šolo peš 
več kot polovica učencev, več kot tretjino pa jih pripeljejo starši.   
 
Razlogov, zaradi katerih učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom, šolskim avtobusom, z javnim 
prevozom ali jih pripeljejo starši, je več. Trije najpogostejši odgovori so: neprimerna hitrost vozil skozi 
naselje, neprimerne površine za pešce in slaba preglednost na poti. 
 
  



NEVARNE TOČKE 
 

    
 

Kljub temu da imamo pred šolo parkirišče z 32 parkirnimi mesti, veliko staršev parkira ali samo ustavi 
na površini pred šolo, ki temu ni namenjena. Hkrati s parkiranjem tu onemogoča prihod šolskemu 
avtobusu in avtobusom, ki počakajo ali odpeljejo otroke na različne dejavnosti. 
 

  
 

Prehod preko Grajzerjeve ulice ni označen z nobeno talno označbo ali z znakom. Prečka jo dnevno 
stotnija otrok. Zaradi parkiranja avtomobilov, kombijev in drugih gospodarskih vozil pred gostilno 
Lovec je prehod še toliko bolj nevaren. 
  



 
Kašeljska cesta – osrednja povezovalna cesta: 
 

   
 

Kašeljska cesta je urejena s pločnikom, a žal ne v celoti. Zaradi strnjenih hiš se pločnik na določenem 
odseku konča. Zaradi gostega prometa zjutraj je pot na delih brez pločnika nevarna za vsakodnevno 
hojo v šolo, še zlasti v slabih vremenskih pogojih in mraku. 
 
Navezovalne ceste na Kašeljsko cesto: 
 

                        
Grajzerjeva ul.                                       Cesta španskih borcev                          Pečinska ul. 
 

Navezovalne ceste so različnih širin, ponekod s pločnikom, ponekod brez. Za njih velja, da so manj 
obremenjene s prometom.  
  



Vzporedni poti s Kašeljsko cesto sta pot Ob studencu in Ulica Mirka Jurce. To sta odlični alternativi 
glavni in preobremenjeni cesti skozi naselje. 
 

   
 
 

Cesti z umirjenim prometom, ki zaradi fizičnih preprek ne dopuščata vožnje v celoti, ampak samo po 
posameznih delih, sta XY. Uporabljajo jo zgolj domačini in je zato promet pričakovano manjši. 
 
 

   
 
                                                  Pečinska ulica                                      Grajzerjeva ulica 
 

Pločniki so velikokrat zaparkirani. Otrok je prisiljen vozilo zaobiti po cesti.  
 
 
 
  



ZGLEDNO UREJENE TOČKE  
 

     
 

Križišče Zaloške in Kašeljske ceste je urejeno s krožiščem. Od krožišča do šole je promet omejen s 30 
km/h in pločnikom mimo vrtca. Hkrati je pred uvozom na parkirišče šole tudi talna označba. 
 
 
 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
 

 Sodelovanje z občinskim svetom za preventivo. 
 

 Evropski teden mobilnosti: varna vožnja s kolesi, monokolesi, skiroji, rolerji in rolkami, ustvarjanje 
in risanje na temo mobilnosti.  

 

 Pasavček – projekt 1. triade: Projekt je namenjen izboljšanju prometne varnosti, predvsem pa 
spodbujanju pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v 
avtomobilu.  

 

 Bodi preViden – kresnička in pomoč starejšim: Z akcijo opozarjamo učence, njihove starše in stare 
starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev. 

 

 Usposabljanje za vožnjo kolesa: Usposabljanje za vožnjo kolesa se prične v prvi triadi osnovne šole 
s teoretičnim usposabljanjem in pridobivanjem znanja o prometnih znakih, pravilih in ustreznem 
varnem ravnanju v prometu. V četrtem razredu devetletne osnovne šole sledi utrjevanje in 
ponavljanje teoretičnega dela, ki se konča s preverjanjem znanja o poznavanju cestno-prometnih 
predpisov, pomembnih za kolesarje. Praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom se izvede v 
petem razredu devetletne osnovne šole; najprej se začne s pregledi koles in nadaljuje z 
usposabljanjem na spretnostnem poligonu, nato na simuliranem prometnem poligonu na 
šolskem dvorišču ter se konča s praktičnim usposabljanjem v dejanskem prometu v okolici šole. 
Po končanem usposabljanju sledi še praktični del izpita oziroma izpitna vožnja v dejanskem 
prometu.  

 

 Bistro glavo varuje čelada: Temeljni cilj akcije je zmanjšati število poškodb med kolesarji, kar lahko 
zagotovimo z uporabo kolesarskih čelad.  

 

 Kaj veš o prometu – šolsko in medobčinsko tekmovanje.  



 

 Teden prometne varnosti – razredni projekti.  
 

 Šolske ure, namenjene prometni varnosti – v okviru teh šolskih ur učenci izdelajo šolske prometne 
kotičke.   

 

 Pregled načrta varnih poti v šolo. 
 
PREDSTAVITEV NAČRTA ŠOLSKIH POTI 
 
Z načrtom varnih šolskih poti bodo seznanjeni učenci, starši, delavci šole, svet staršev, svet zavoda,  
MOL, lokalna skupnost in policija.  
 

 


