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ANALIZA STANJA 

 

OŠ Prežihovega Voranca je locirana v središču mesta Jesenice, na dokaj prometno 

obremenjenih točkah v neposredni bližini Gimnazije Jesenice in Gledališča Toneta Čufarja. 

Stavba z dvoriščem stoji nekoliko pridvignjena na manjšem griču. Dostop do šole je mogoč 

po cesti Toneta Tomšiča, ter nato levo do šolskega dvorišča. Prometni režim v bližini šole ni 

najboljši, vendar še vedno vzdržen. Samo šolsko dvorišče je v coni mirujočega prometa, 

dostop pa je mogoč le delavcem šole in dostavi. Zapornica je odprta zjutraj Od 5.30 do 7.30 

ure ter popoldne med 13.30 in 15 uro. S tem vsaj nekoliko razbremenimo avtobusno 

postajališče, ki služi tudi za to, da starši odložijo svoje otroke ter odpeljejo takoj naprej. 

Parkirni prostori za starše, ki svoje otroke želijo pospremiti do šole, pa so zagotovljeni na 

parkirišču za gledališčem Toneta Čufarja od koder je do šole 200 m. V jutranjih konicah na 

dovozu v šolo, šolski hišnik še posebej usmerja promet in pazi, da učenci varno prečkajo 

cestišče neposredno pred šolo.  

 

Prvošolci in njihovi starši se že prvi dan v šoli seznanijo z osnovnimi informacijami 

obnašanja v cestno prometnem režimu, ki jim jih razloži policist, kasneje pa se predvsem v 4. 

in 5. razredu, tudi preko učnih vsebin, še veliko krat srečujejo s pravili obnašanja na cesti.   

 

Želeli bi si tudi, da se starši še več poslužujejo parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja in 

svoje otroke, med sprehodom do šole, po možnosti seznanijo z osnovami gibanja v cestno 

prometnem režimu. 
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ZAKONSKE PODLAGE (načrt varnih šolskih poti je izdelan na osnovi določil): 

 

 Zakon o osnovni šoli - ZOsn (Ur. l. RS, št. 81/2006 UPB3 , 102/2007 in 87/2011) 

 Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 in obdobni 

načrt za obdobje 2015-2116 

 Zakon o cestah – ZCse-1 (Ur. l. RS, št. 109/2010) 

 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/2010, 57/2012) 

 Zakon o voznikih (ZVoz, Ur. l. RS, št. 109/2010) 

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

 Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l. 

RS, št. 23/2009) 

 Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Ur. list RS, št. 

42/2009) 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 

99/2015), 

 Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste 

 Operativni izvedbeni akt – okrožnica MŠŠ z dne 5.11.1996 

 Smernice za šolske poti - AVP 2016 

 

 

NAČRTOVANJE ŠOLSKIH POTI 

Namen: poiskati možne izboljšave ugotovljenih nevarnih mest 

 

Cilj: 

 izboljšanje prometne varnosti na obstoječih prometnih poteh 

 odprava nevarnih mest (točk, odsekov) 

 racionalizacija ukrepov za povečanje varnosti 

 

Ukrepi:  

 vzpostavitev komisije (šola, starši, SPV, policija, redarska služba, upravljavci ceste) 

 ogled skupaj z »deležniki« prometne varnosti , sodelovanje 

 iskanje možnih izboljšav 

 vzpostavitev strategije, kako zadevo realizirati 
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 sprememba prometnega režima 

 prepovedi vožnje, omejitve 

 sprememba miselnosti, ozaveščanje 

 

Gradbeni ukrepi: 

 investicijsko vzdrževanje 

 modernizacija prometa, signalizacije 

 umirjanje prometa 

 nove tehnične rešitve 

 

Na prvih roditeljskih sestankih razredniki opozorijo starše predvsem na najpogostejša 

nepravilna vedenja, nevarnosti ter na pravilno ravnanje otrok v prometu. V sodelovanju s 

policijsko postajo Jesenice vsako leto skrbimo za osveščanje učencev ter tudi staršev, o 

obnašanju v prometu in spoštovanju cestno prometnih predpisov. 

 

VARNOST OTROK 

 

Odsevnik in rumena rutica 

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi, poleg 

odsevnika, tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. 

 

Spremstvo učencev prvega razreda do šole 

Na poti v prvi razred šole ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe. 

Spremljevalci, poleg staršev, so lahko: otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši, skrbniki 

oziroma rejniki otroka. 

 

Prevoz skupine otrok z avtobusom 

Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora (razen pri prevozu v šolo in iz šole) 

spremljati najmanj en spremljevalec na 15 učencev (učitelj, vzgojitelj, trener, ipd.; star 

najmanj 21 let), ki skrbi: 

 

 za varnost otrok pri vstopanju in izstopanju iz vozila 

 za red in varnost otrok v avtobusu 
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Otroci morajo med vožnjo z avtobusom sedeti na sedežih in biti pripeti z vgrajenimi 

varnostnimi pasovi. 

 

Prevoz skupine otrok z osebnim vozilom 

Skupino otrok (največ petih), sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima: najmanj 

3 (tri) leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B. 

 

Vožnja s kolesi 

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 do14. 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. 

 

SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU 

 

Za prometno varnost so dolžni skrbeti: 

 starši z vzgojo in zgledom 

 šola, oziroma učitelji 

 policisti in redarji z nadzorom 

 

Šola učencem posreduje znanje in jih vzgaja in spodbuja k varnemu in odgovornemu ravnanju 

v prometu. 
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Dejavnosti: 

 učenci 1. in 2. razreda dobijo in nosijo rumene rutice in kresničke 

 prvi šolski teden je okrepljen policijski in redarski nadzor v okolici šole 

 obiski policista v posameznih razredih 

 seznanitev učencev z varnimi potmi in nevarnimi odseki na poti v šolo (pri razredni uri 

- vsi učenci) 

 prehodijo varne šolske poti v okolici šole 

 pomen varnostne opreme (mačja očesa, kresničke, odsevni trakovi - torbe,…) 

 pravilna oprema koles, kolesarski izpit, kolesarska čelada- kulturno vedenje in etika v 

prometu in na šolskem avtobusu 

 

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 opozorijo na varno udeležbo v prometu. 

 

PRAVILA ZA ŠOLSKO POT 

 

 Šolska pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (poti, na katerih je 

zagotovljena varna hoja pešcev) 

 Prečkanja cest so urejena s semaforiziranimi prehodi ali urejenimi prehodi za pešce 

 Smernice so natančno zapisane v dokumentu AVP, Smernice za šolske poti 2016 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 

 

Šolski okoliš OSNOVNE ŠOLE Prežihovega Voranca Jesenice obsega področja KS 

Podmežakla, Sava ter naslednje ulice: Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (Cesta maršala 

Tita od  številke 1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz šolskega okoliša OŠ Koroška Bela in 

Toneta Čufarja. 

 

Seznam ulic 

Aljaževa ulica, cesta bratov Stražišarjev, cesta Franceta Prešerna, cesta maršala Tita, cesta 

Toneta Tomšiča, cesta Železarjev, cesta 1. maja, Čopova ulica, Delavska ulica, Fužinska 
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cesta, Janševa ulica, Gregorčičeva ulica, Ilirska cesta, Industrijska ulica, Ledarska ulica, 

Medvedova ulica, Mencingerjeva ulica, Pod gozdom, Pod Mirco, Razgledna pot, Skladiščna 

ulica, trg Toneta Čufarja, Ukova, ulica bratov Rupar, ulica Cankarjevega bataljona, ulica 

Franca Benedičiča, ulica Franca Jerala, ulica Gustla Štravsa, ulica heroja Verdnika, ulica 

Mirkota Roglja, ulica Viktorja Kejžarja, Slovenski Javornik - cesta Toneta Tomšiča. 

 

NAČRT ŠOLSKIH POTI 

 

Osnovna šola ima izdelan načrt varne šolske poti za učence, ki: 

 prihajajo v šolo peš, 

 se vozijo v šolo s kolesom, 

 se vozijo z avtobusom 

 

Interaktivni načrt šolskih poti je možno dobiti neposredno na klik na povezavo. Povezava vas 

preko aplikacije Google Earth pripelje do interaktivnega načrta šolskih poti za osnovno šolo 

Prežihovega Voranca Jesenice.  

 

Slika 1 

 

 

V načrtu si s klikom na posamezna ''opozorila'' lahko slikovno ogledate nevarna mesta in 

preberete besedilo opozorila.  
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Slika 2 

 

 

 

 

Povezava: 

 

http://nacrti.sgb.si/download.php?file=c9CJBYmDEeHI91 

 

 

 

http://nacrti.sgb.si/download.php?file=c9CJBYmDEeHI91
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PRIPOROČILA ZA UČENCE TER STARŠE 

 

Hoja po cesti – pešci 

 

 V naseljih hodimo po pločnikih. 

 Če ni pločnika, vedno hodimo po levi strani ceste (nasproti prometu), tako da vidimo 

vozila, ki nam prihajajo nasproti. 

 Cesto vedno prečkamo na prehodu za pešce. Preden prečkamo, preverimo, da je cesta 

prosta, oziroma, da se je vozilo ustavilo. 

 Če ni v bližini prehoda za pešce, preden prečkamo cesto, pazljivo pogledamo na levo, 

saj s te strani prihajajo vozila, nato na desno in še enkrat na levo, da preverimo, ali ni 

najbližje vozilo že preblizu in je prečkanje lahko nevarno. Ko se prepričamo, da je pot 

prosta, prečkamo. 

 Ne ustavljamo se na sredi ceste. 

 Pločniki in ulice niso primerna mesta za igro. 

 Čeprav poznamo pot od šole do doma na pamet, bodimo vedno pozorni na morebitne 

nevarnosti. 

 

Kolesarji 

 

Kolesarji naj se vozijo v šolo samo s popolno opremljenim kolesom. 

 

 Imeti morajo zaščitno čelado in opravljen kolesarski izpit. 

 Med šolskim letom bo večkrat opravljena kontrola koles. 

 Upoštevati morajo prometne znake in predpise. 

 Svoje kolo smejo parkirati v kolesarnici. 

 

Prevoz v šolo s strani staršev 

 

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 kulturno obnašati. Le tako lahko poskrbimo 

za učinkovit prenos dobre prometne vzgoje na učence oz. otroke. Starši morajo poskrbeti za 
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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 le zaposlenim in dostavi. Na tem mestu apeliramo na 

starše, da se poslužujejo parkirnih mest na parkirišču za gledališčem Toneta Čufarja in da ne 

puščajo avtomobilov na avtobusni postaji oziroma po pločnikih ceste Toneta Tomšiča. 

 

PROMETNO PREVENTIVNE VSEBINE NA ŠOLI 

 

Pri urah pouka učitelji priložnostno obravnavajo varnost v prometu, posebej pešcev in 

kolesarjev. S svojimi dejavnostmi nam zelo pomaga tudi Policijska postaja Jesenice, s katero 

zelo dobro sodelujemo. Njihovi policisti pripravljajo tudi t.i. program Policist Leon, s katerim 

nazorno prikažejo vse kar se tiče prometne varnosti, problematike drog, pirotehničnih 

sredstev, raznih drugih odvisnosti. Poleg tega naše učence seznanijo tudi z varnostjo v 

prometu, vključeni pa smo tudi v projekt ''Pasavček'', ki prikazuje varno uporabo varnostnega 

pasu v vozilih. Učenci 5. razreda se vključujejo v priprave za kolesarski izpit in ga v šoli 

lahko tudi opravijo. Učenci 4. razredov so vključeni v projekt Varnost v prometu, Jumicar. 

Dobro sodelujemo tudi s Svetom za preventivo in varstvom v cestnem prometu. Z lastnim 

vozilom, ki je sodobno in v skladu s prometnimi predpisi  in zakonom o prometni varnosti 

otrok opremljen, še dodatno pripomoremo k varnosti naših učencev pri lastnih prevozih. 

 

Z NAČRTOM ŠOLSKIH POTI SO SEZNANJENI  

 

 učitelji šole, 

 svet staršev, svet zavoda, 

 Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

 Občina Jesenice 

 Policijska postaja Jesenice 

 Medobčinsko redarstvo 
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POSODABLJANJE NAČRTA ŠOLSKIH POTI OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA 

VORANCA JESENICE 

 

Načrt šolske poti je narejen na podlagi dolgoletnih izkušenj vseh, kateri tako v šoli in občini 

Jesenice skrbimo za varnost naših otrok! Seveda ste v tem krogu tudi nepogrešljivi deležnik 

vi, spoštovani uporabniki šolske poti (starši, skrbniki, učitelji, stanovalci in sosedje šole, 

skratka vsi udeleženci v prometu)! Da bi šolsko pot naredili še bolj varno, Vas vabimo k 

sodelovanju, vaše ideje, opažanja in izkušnje nam bodo v veliko pomoč! 

 

 

Jesenice, 25.5.2017       Ravnatelj 

Robert Kerštajn, prof. 

                                                                                       


