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Na podlagi 49. člena ZOFVI in v skladu s Smernicami za šolske poti (Javna agencija RS za 
varnost prometa, Ljubljana, februar 2016) ter po predhodnem usklajevanju načrta šolskih poti 
delovne skupine šole s predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – SPVCP 
občine Šempeter - Vrtojba je ravnatelj objavil dne __________    

 

NAČRT ŠOLSKIH POTI 
OSNOVNE ŠOLE  

IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 

POŠ VOGRSKO 
 

1 UVOD 

1.1 Načrt šolskih poti 

Šola z Načrtom šolskih poti opredeli varnejše poti do šole in nevarnejša, bolj izpostavljena 
mesta na šolskih poteh. 
 

Načrt šolskih poti je: 
 namenjen varnosti učencev na poti v šolo in iz šole, 

 dojemanju preventive in vzgoje v cestnem prometu kot sestavnem elementu 
izobraževanja,  

 posredno povezan z  Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda.  
 
Grafični del načrta mora viseti na vidnem mestu v šoli. 
 

Starši1 (skrbniki, rejniki) so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom/učencem, ko je ta 
udeležen v cestnem prometu. 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu2, ki deluje kot posvetovalno telo župana 
občine, 
načrtuje in usklajuje naloge na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu v lokalni 

skupnosti. 
 
Občina3 je odgovorna za prometno ureditev, varen in nemoten potek prometa na občinskih 
cestah;  določi poti za pešce, kolesarske poti v bližini šol in igrišč ter ukrepe za umirjanje prometa.  

1.2 Splošni podatki o šoli  

Naziv šole: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici  
Ustanovitelj: Občina Šempeter-Vrtojba 

Šolski okoliš: zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz Registra 
Geodetske uprave Slovenije (prostorski okoliš): 

 Šempeter 
 Vogrsko 

 Vrtojba 

                                                
1 7. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
2 6. člen Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) 
3 100. člen Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
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Na željo staršev vpisujemo otroke tudi iz drugih šolskih okolišev, če nam to dopušča število 

učencev v posameznem oddelku. 

 
Število učencev po razredih, lokacijah in načinu prihoda v šolo 
 

 

POŠ VOGRSKO 
ŠTEVILO 

UČENCEV  

LOKACIJA NAČIN PRIHODA V ŠOLO 

1. razred  9 Razni zaselki, Šempas, 

Prvačina 

 

Neposredna bližina šole 

Učence v šolo vozijo starši: 38 

 

 

Učenci pridejo peš: 10 

2. razred 9 

3. razred  10 

4. razred 9 

5. razred 11 

Skupaj:  48    

 

2 CILJI IN NAMEN NAČRTA  

2.1 Cilji: 

 izboljševanje prometne varnosti na obstoječih prometnih poteh in varnosti otrok ob 
strokovni podpori lokalne skupnosti; 

 spodbujanje staršev, strokovnih delavcev šole in  lokalne skupnosti k aktivnostim za 
pripravo in načrtovanje prometno varnostnega načrta za bližnjo okolico vrtca/šole. 

2.2 Namen: 

 prikazati najvarnejše poti učencev  - pešcev in učencev - kolesarjev v šolo in iz nje, 
 prikazati najbolj nevarne točke in odseke na šolski poti za pešce in kolesarje,  

 promovirati zdrav in varen način mobilnosti, 

 opozoriti starše, skrbnike ter rejnike, da so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad 

učencem, ko je udeležen v cestnem prometu,  

 opozoriti lokalno skupnost na izboljšave ugotovljenih nevarnih mest. 

 

2.3 Ukrepi: 

 imenovanje delovne skupine (vključevanje staršev, učencev, predstavnikov občinskega 
SPVCP, policistov, redarjev in predstavnikov občine po potrebi),  

 terenski ogledi nevarnih točk in odsekov šolskih poti,  

 predlaganje izboljšav na šolskih poteh občinskemu SPVCP.  

2.4 Analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti 

Analizo stanja in prometne varnosti opravi delovna skupina s pomočjo: 

 poročil in statističnih podatkov policije, pristojnih občinskih služb in upravljavcev cest in 
površin namenjenim pešcem in kolesarjem; 

 zabeležk in slikovnega gradiva iz terenskega ogleda nevarnih križišč, prometne 
signalizacije, nevarnih prehodov za pešce, neustreznih pločnikov za invalide na vozičkih, 
kolesarske poti ipd.;  

 anket med učenci in straši. 
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3 PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM PROMETU 

Za pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu se mora: 

 upoštevati: 

- vzgojno–preventivne vsebine in navodila za učence (pešce, kolesarje, vozače),  

- vlogo mentorjev pri informiranju učencev in staršev ter  

- pomen skupinskega ogleda šolskih poti na začetku šolskega leta s pomočjo izdelanega 

načrta šolskih poti; 

 
 

 uporabljati preventivno-vzgojne publikacije: 

 Javne agencije RS za varnost prometa; 
 redno spremljati in poznati: 

 aktualno zakonodajo za področje šolskih poti. 
 
 

3.1 UČENEC – PEŠEC4 

Učenec: 

 prvega in drugega razreda osnovne šole mora na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika 
tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu; 

 mora ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na 
strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega 
odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. 

 

Šola, organizirana skupina staršev, organizacija za varnost cestnega prometa ali druge 
institucije lahko organizirajo in izvajajo varstvo učencev ob prihodu ali odhodu iz šole. Oseba, ki 
varujejo učence pri prečkanju vozišča, mora: 

 biti stara najmanj 21 let, 

 biti oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in 
 uporabljati predpisani obojestransko označeni prometni znak "Ustavi!". 

 

Šolska prometna služba se organizira v okviru šole, v sodelovanju in koordinaciji občinskega 
SPVCP, ki zagotavlja tudi strokovno podporo, večinoma pa tudi opremo in gradiva. 
 

O kršitvi določbe, ki jo stori učenec, mora pooblaščena uradna oseba obvestiti njegove starše, 
skrbnike oziroma rejnike. 
 
Spremstvo učencev prvega razreda   

Na poti v šolo ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalec učenca 
je lahko učenec starejši  od 10 let, če to dovolijo starši oziroma njegovi skrbniki. 
 

 

3.2 UČENEC – KOLESAR5 

 

Usposabljanje za vožnjo s kolesom 
Učenci se usposabljajo za vožnjo s kolesom v osnovni šoli. Ko opravijo kolesarski izpit, dobijo v 
osnovni šoli kolesarsko izkaznico. 

                                                
4 87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 

   Interna navodila 
5 49. člen  Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) 
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Učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji s kolesom, 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. 

 

Vožnja s kolesom 
Učenec do 6. leta starosti sme voziti kolo: 

 le na pešpoti ali v območju za pešce,  
 v spremstvu polnoletne osebe tudi v območju umirjenega prometa. 

 

Učenec do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita,: 

 sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe (lahko spremlja 
največ dva otroka).  

 

Učenec sme v cestnem prometu samostojno voziti kolo,: 

 če je star najmanj 8 let in ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico,  
 če je starejši od 14 let. 

 

Učenec sme voziti v cestnem prometu kolo s pomožnim motorjem,: 

 če je star od 12 do 14 let in ima pri sebi kolesarsko izkaznico,  
 če je starejši od 14 let. 

 

Učenec mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja 

tudi takrat, ko se vozi na kolesu kot potnik.6  
 
Učenec se mora voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih 

površin ni oziroma niso prevozne, sme voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.7 
 
Učenec se lahko vozi s kolesom tudi v območju za pešce tako, da ne ogroža pešcev.8  

 
Varno kolo - obvezna oprema kolesa9 

 

Kolo, ki ga uporablja učenec - kolesar, mora biti tehnično brezhibno opremljeno: 
 prednja in zadnja zavora, 

 bela luč za osvetljevanje ceste, 
 rdeča luč na zadnjem blatniku, 

 rdeči odsojnik – zadaj, 

 rumeni odsojniki v pedalih, 
 zvonec, 

 bočni odsojniki. 

3.3 KOTALKE, ROLKE, ROLERJI, SKIRO 10 

Če učenec na poti v šolo uporabljajo kotalke, rolerje, rolko ali skiro, mora obvezno uporabljati 
čelado in upoštevati prometne predpise (smer vožnje, hitrost na pločnikih) in ne sme ovirati ali 

ogrožati pešcev in kolesarjev.  
Njegova hitrost ne sme preseči največje hitrosti, s katero se lahko gibljejo pešci. 
 

                                                
6 34. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
7 93. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
8 32. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
9 Izobraževalni program  USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA ( Sprejet na 65. seji Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraževanje, Ljubljana 11. 3. 2004) 
10 97. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
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3.4 UČENEC – POTNIK oziroma VOZAČ 

3.4.1 Šolski brezplačen prevoz – avtobus, kombi11 
Za prevoz imajo učenci organiziran šolski avtobus ali kombi. Prevozi so organizirani takrat, ko 
konča s poukom večina učencev. 
 

Šola predlaga lokalni skupnosti brezplačen prevoza za učence: 
 s prebivališčem več kot štiri kilometre od osnovne šole, 

 v 1. razredu ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, 
 v ostalih razredih, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je 

ogrožena njihova varnost na poti v šolo, 

 s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, 
če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 

 
Osnovna šola mora učencem, ki čakajo na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. 

 

Učenec, ki se vozi s šolskim avtobusom, mora: 

 upoštevati pravila obnašanja na avtobusu in  
 pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa, ki jih oblikuje osnovna šola. 

 

Šola s pravili seznani starše in učence, ki podpišejo izjave, da so seznanjeni s pravili. 
Pravila se namestijo tudi v vozilu, ki opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok med 
domom in osnovno šolo. 

 
Vozilo, s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok, mora biti predpisano 
označeno, in sicer ves čas prevoza in ne glede na število otrok v vozilu. 

 
Avtobusna postajališča morajo biti izven vozišča. V primeru, da prostorske ali druge tehnične 
zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, se avtobusno postajališče 

vzpostavi na vozišču.12 

3.4.2 Prevoz z osebnim vozilom13 
Med prevozom morajo biti otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom. Učenci manjši od 
150 cm  se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. 

 
Z osebnim avtomobilom sme skupino otrok prevažati voznik, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornega vozila kategorije B najmanj tri leta. 

3.4.3 Organiziran prevoz učencev z avtobusom14 
Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora (razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem 
linijskem prevozu) spremljati najmanj en spremljevalec (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.  
Otroci morajo med vožnjo z avtobusom sedeti na sedežih in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi 
pasovi.   
 

 

                                                
11 56. člen Zakona o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF in 63/13) 
12 35. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
13 88. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
14 90. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
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4 TEHNIČNI DEL NAČRTA  

4.1.1 Grafični prikaz šolskih poti in zemljevida šolskega okoliša 
Z grafičnim prikazom šolskih poti oziroma z zemljevidom so: 

 nazorno predstavljene šolske poti, ki so za učence najvarnejše; 

 opredeljene kritične točke in odseki, ki predstavljajo za učence potencialno nevarna 
mesta 
(opremljene s fotografijami ključnih prometnih situacij); 

 navedeni ključni napotki o pravilnem in varnem ravnanju na šolskih poteh. 
 
Zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi šolskimi potmi in nevarnimi točkami ter 
zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi kolesarskimi potmi in nevarnimi točkami sta kot 

priloga, sestavni del načrta, ki se ob vsaki spremembi zamenjata.    

4.1.2 Linije organiziranega šolskega prevoza z vsemi postajališči 
Vozni red šolskih prevozov in postajališč je kot priloga sestavni del načrta, ki se ob vsaki 
spremembi zamenja.  

4.1.3 Opis problematičnih mest in odsekov šolskih poti 
Kratek opis problematičnih mest s fotografijami je kot priloga sestavni del načrta, ki se ob vsaki 
spremembi zamenja.  
 

5 OBJAVA IN AŽURIRANJE 

 

Z Načrtom šolskih poti so seznanjeni: 

 učenci (razredniki pri razrednih urah)  

 starši (na roditeljskih sestankih) 
 učitelji (na delovnem sestanku)  

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Šempeter-Vrtojba 
 

 

Grafični del (zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi šolskimi potmi  in nevarnimi 
točkami in  zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi kolesarskimi potmi in nevarnimi 
točkami), vozni red šolskih prevozov in postajališč ter opis problematičnih mest in odsekov 

šolskih poti se objavi na: 
 vidnem mestu v šoli, ki je dostopen učencem in staršem, 

 šolski spletni strani. 
 
Ažuriranje, ocenjevanje in kontrola ter vnašanje novih prometnih situacij in sprememb v 

tehničnem delu načrta se opravi na podlagi terenskih ogledov delovne skupine osnovne šole v 
sodelovanju s SPVCP. 
 

PRILOGE 
- zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi šolskimi potmi in nevarnimi točkami 

- vozni red šolskih prevozov in postajališč 
- opis nevarnih točk v bližnji okolici šole 
- interna navodila  

- anketni vprašalnik (AVP) 
- analiza ankete 
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9 
 

 
 
Legenda:                varne poti                             nevarne poti 
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TERMINI ŠOLSKIH PREVOZOV 
 

ŠOLSKI AVTOBUS: VRTOJBA – ŠEMPETER – VRTOJBA  

Vrtojba–Šempeter 
ponedeljek 

– četrtek 
petek Šempeter – Vrtojba 

vsak 

dan 

Vrtojba  

(obračališče) 

7.40 7.12 Šempeter - šola 13.45 

Vrtojba  7.41 7.13 Vrtojba – bife 13.50 

Vrtojba – cerkev 7.42 7.14 Vrtojba – cerkev 13.51 

Vrtojba – bife 7.43 7.15 Vrtojba  13.52 

Šempeter - šola 7.48 7.20 Vrtojba (obračališče) 13.53 

ŠOLSKI AVTOBUS: VOGRSKO– ŠEMPETER–VOGRSKO  

Vogrsko–Šempeter 
ponedeljek 

– četrtek 
petek Šempeter–Vogrsko 

vsak 

dan 

Volčja Draga– 

Poligalant 

7.32 6.55 Šempeter - šola 13.55 

Dombrava 7.34 6.57 Bazara 14.00 

Vogrsko ŽP 7.35 6.58 Volčja Draga–Paquito 14.03 

Vogrsko  7.37 7.00 Mali Dunaj 14.05 

Mali Dunaj 7.38 7.01 Vogrsko 14.06 

Volčja Draga – 

Paquito 

7.40 7.03 Vogrsko ŽP 14.08 

Bazara 7.43 7.06 Dombrava 14.09 

Šempeter - šola 7.48 7.20 Volčja Draga–

Poligalant 

14.11 
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OPIS NEVARNIH TOČK V OKOLICI ŠOLE 

 

 NEVARNA 
TOČKA 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

1.  PRED ŠOLO Ni prehoda za pešce, ob cesti so 
parkirani avtomobili. 

 

Visoke hitrosti; ni omejitve 
hitrosti. 

Slika 1 

Starši naj otroka pripeljejo na 
parkirišče, kjer bo varno izstopil, 
ali ustavijo pred šolo, da otrok 

izstopi na desni strani in mu ni 
potrebno prečkati cestišča. 

Postavitev hitrostnih ovir. 

2.  PLOČNIK Pločnika ni od cerkve do šole, 
od šole proti pokopališču. 

Slika 2, 3, 4 

Previdna hoja ob skrajnem 
robu cestišča in pevidno 
prečkanje ceste. 

3.  PREHOD ZA 
PEŠCE 

Pri šoli, cerkvi in pokopališču ni 
prehodov za pešce. 

Previdno prečkanje ceste.  

Predlog za ureditev prehodov. 

4.  AVTOBUSNO 
POSTAJALIŠČE 

Ob postajališču je veliko 
pormeta. 

Slika 5 

Učenci naj bodo pozorni na 
mimovozeča vozila. 

5.  CESTA PROTI 
STARI GORI 

Cesta je ozka in ovinkasta. 

Slika 6 

Previdna vožnja, prilagajanje 
hitrosti razmeram na cesti. 

6.  CESTA MIMO 

DVORCA PROTI 
VOGRŠČKU 

Ob cesti ni pločnika, velike 

hitrosti vozil. 

Slika 7, 8 

Ureditev ustrezne signalizacije, 

postavitev znaka za omejitev 
hitrosti.  

7.  POT OD 

DOMBRAVE DO 
VOGRSKEGA 

Nevaren prehod čez železniško 

progo. 

Slika 9 

Zelo previdno prečkanje 

prehoda. 
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Slika 1: pred šolo ni prehoda za pešce 
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 Slika 2: ozka cesta brez pločnika proti cerkvi 
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Slika 3: ozka cesta brez pločnika in prehoda za pešce proti pokopališču 
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Slika 4: ozka cesta brez pločnika in prehoda za pešce proti pokopališču 
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Slika 5: prometna pot ob avtobusne m postajališču 
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Slika 6: ozka pot brez pločnika proti Stari Gori 
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Slika 7: pot proti dvorcu Vogrsko – ni pločnika 
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Slika 8: pot proti jezeru Vogršček je ozka, ni pločnika 
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Slika 9: prehod ceste čez želežniško progo na Dombravi 
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NASVETI ZA PROMETNO VARNOST 

 

NASVETI ZA UČENCE: 
 

• Vedno hodi po notranji strani pločnikov. 

• Kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste. 

• Cesto prečkaj samo na prehodu za pešce. 

• Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – oblačila živih barv. 

• Kresničko pripni na desni žep. 

• Prvošolec in drugošolec vedno nosita rumeno rutico. 

• Pri vožnji s kolesom imej na glavi čelado. 

• Pri vožnji s kolesom uporabljaj kolesarske steze. 

• Kolo mora imeti zavore, luč, odsevnike in zvonec. 

• Če prihajaš v šolo s kolesom ali skirojem, ga pusti na mestih, ki so namenjena kolesom ali v 

kolesarnici. 

 

 
NASVETI ZA STARŠE: 
 

• S svojim obnašanjem in ravnanjem bodimo vzor otrokom. 

• V avtomobilu bodimo vedno pripeti z varnostnim pasom. 

• Vozniki med vožnjo ne telefoniramo. 

• Otroci naj vstopajo v avto in izstopajo iz njega na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih 

vozil in prometa, najboljše na pločnik. 

• Preden otroku zaupamo samostojno hojo po poti do šole ali do šolskega avtobusa, to z njim 

večkrat opravimo skupaj.  
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Anketni vprašalnik za učence in starše na temo varnejših šolskih poti 
(Prvi del vprašalnika izpolni učenec. Po pregledu in izpolnitvi drugega dela vprašalnika s strani staršev, se 
anketa na ustrezen in dogovorjen način odda pristojni osnovni šoli za nadaljnjo obdelavo). 
 
1. del ankete 
Ime šolarja in šole, ki jo 
obiskuje:……………………………………………………………………………………………………….… 
Razred osnovne šole, ki jo učenec 
obiskuje:………………………………………………………………………………………….. 
 
Na kakšen način učenec najpogosteje prihaja v šolo? (označi oz. navede se samo en odgovor) 

o Peš 

o S kolesom 

o Z javnim prevozom 

o S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 

o Starši me pripeljejo z osebnim vozilom 

o Drugo……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zakaj učenec prihaja v šolo na naveden način? (možnih več odgovorov) 

o Najvarnejši način 

o Najbolj ekonomična ali najcenejša varianta 

o Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza 

o Kratka razdalja do šole 

o Velika oddaljenost od šole 

o Zaradi osebne varnosti učenca 

o Zaradi neustreznih površin za pešce 

o Ostalo 

(navedi)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Učenec označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuje na poti v šolo. (možnih več 
odgovorov) 

o Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, pločniki, prehodi, avtobusna postajališča) 

o Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta pomanjkljiva) 

o Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

o Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, podhodov, nadhodov) 

o Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce 

o Neurejena prometna signalizacija in prometna oprema na šolskih poteh 

o Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 

o Gost promet na območjih šolskih poti 

o Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih površinah za pešce 

o Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice) 

o Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih pasov, neustrezni sedeži, naslonjala) 

o Ostalo 

(navedi)………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 88 70 
telefaks: 01 400 88 75 
http://www.avp-rs.si Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 
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Učenec opiše konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počuti najmanj varno in predlaga ukrepe za izboljšanje 
prometne varnosti na šolskih poteh? (navede v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Učenec odgovori, na kakšen način bi najraje prihajal v šolo? (označi oz. navede se samo en odgovor). 

o Peš 

o S kolesom 

o S šolskim ali javnim prevozom (avtobus, kombi, vlak) 

o S prevozom staršev 

o Drugo………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
 

2. del ankete (izpolnijo starši) 
Starši podajo morebitne pripombe glede predhodnih odgovorov otroka? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Starši podajo svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti šolskih poti. 
(opišejo v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Starši izpostavijo, po njihovem mnenju, najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti njihovega 
otroka. (opišejo v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Starši podajo konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. (opišejo v 
alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Starši podpišejo anketo in jo na ustrezen in dogovorjen način oddajo pristojni osnovni šoli za nadaljnjo 
obdelavo. 
 
 
Ime, priimek, podpis, datum: 
                                       
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
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Anketni vprašalnik za učence in starše na temo varnejših šolskih poti so izpolnjevali 

učenci 4. in 5. razreda  ter njihovi starši. 
Anketne vprašalnike je vrnilo 19 učencev. 
 
 

 

1. del ankete (izpolnjevali učenci) 

Na kakšen način učenec najpogosteje prihaja v šolo? (označi oz. navede se 

samo en odgovor) 
 

Razred: 4. 5. sk. 

Peš    

S kolesom    

Z javnim prevozom    

S šolskim prevozom (bus, kombi)    

Starši pripeljejo z osebnim avtom 8 11 19 

Drugo    

 

Zakaj učenec prihaja v šolo na naveden način? (možnih več odgovorov) 

 

Razred: 4. 5. sk. 

Najvarnejši način 5 6 11 

Najbolj ekonomična ali najcenejša varianta 1  1 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza  2 2 

Kratka razdalja do šole  1 1 

Velika oddaljenost od šole 2 3 5 

Zaradi osebne varnosti učenca 4 5 9 

Zaradi neustreznih površin za pešce  5 5 

Ostalo (navedi)… 
- Sestrica obiskuje vrtec v isti stavbi 

- Časovno ugodno 

 
1 

1 

  
1 

1 

 

Učenec označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuje 
na poti v šolo. (možnih več odgovorov) 

 

Razred: 4. 5. sk. 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, pločniki, prehodi, 

avtobusna postajališča) 

1  1 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta pomanjkljiva)  6 6 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene vegetacije, prometne 

opreme, fizičnih ovir) 

1 2 3 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, podhodov, nadhodov) 1 2 3 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce  2 2 

Neurejena prometna signalizacija in prometna oprema na šolskih poteh  3 3 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 5 5 10 

Gost promet na območjih šolskih poti 4 2 6 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih površinah za pešce  3 3 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene kolesarske steze, 
signalizacija, kolesarnice) 

3 4 7 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih pasov, neustrezni 

sedeži, naslonjala 

   

Ostalo (navedi)    



25 
 

 

Učenec opiše konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počuti najmanj varno in 
predlaga ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh? (navede v 
alinejah) 

 

4. razred: 

- Pred hišo glavna cesta brez pločnika; ni kolesarskih poti; gost promet, nepregleden 

ovinek. Ureditev pločnika. 

- V neposredni bližini doma ni prehoda za pešce, hitra vožnja predvsem tovornjakov. 

- Pred mostomLijak nepregleden prehod za pešce. 

- V bližini šole hiter promet. 

- Hočem varnostnika. 

- Več osvetljenih cest, prehodov za pešce, omejitev hitrosti. 

5. razred: 

- Glavna cesta Prvačina – Vogrsko ni pločnika, ni javne razsvetljave. 

- Od dvorca Vogrsko do glavne ceste izgradnja pločnika. 

- Na križišču, izpuščeni psi. 

- Kjer ni pločnika, pehoda za pešce. 

- Ozka cesta, brez pločnika, hitra vožnja. 

- Turjak, Jazbine. 

- Parkirišče za šolo. 

- Od mosta Vogršček do križišča, pred šolo. 

- Ozka vijugasta pot do dvorca, most pri dvorcu – več razsvetljave, opozoril za 

zmanjšanje hitrosti. 

- Pot do glavne ceste ozka,  brez pločnikov, brez razsvetljave, nepregledni ovinki, ob 

slabem vremenu spolzka. 

- Pri šoli ni pločnika. 

 

Učenec odgovori, na kakšen način bi najraje prihajal v šolo? (označi oz. navede 

se samo en odgovor). 

 

Razred: 4. 5. sk. 

Peš  1 3 4 

S kolesom 1 3 4 

S šolskim ali javnim prevozom (avtobus, kombi, vlak)  2 2 

S prevozom staršev 6 3 9 

Drugo    

 
 

2. del ankete (izpolnjevaki starši) 

Starši podajo morebitne pripombe glede predhodnih odgovorov otroka? 

4. razred: 

- Otrok pride občasno peš, pot precej varna, največkrat vozimo – časovno ugodno, 

mlajša sestrica. 

 

5. razred: 

- Peš v šolo, če bi bila pot varnejša. 
- Pot iz Turjaka čez Jazbine je ozka – oteženo srečanje z vozili. 
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Starši podajo svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu 

ter varnosti šolskih poti. (opišejo v alinejah) 

4. razred: 

- Neupoštevanje omejitve hitrosti . 
- Skozi naselje je veliko prometa, vozniki ne spoštujejo CPP. 

5. razred: 

- Premalo pločnikov, ozka cesta. 
- Neprilagojena hitrost. 

- Pri urejanju prometa pozabljajo na bolj oddaljene zaselke. 
- Parkirišče in igrišče v skupni rabi. 
- Ozke, slabo pregledne poti, ni dovolj razsvetljave, prevelike hitrosti vozil. 

- Ni pločnikov, nepregledni deli, zelo spolzko cestišče. 
- Ni pločnika pri šoli, ni omejitve hitrosti. 
- Pot je dokaj varna. 

 

Starši izpostavijo, po njihovem mnenju, najbolj nevarne točke oz. konkretne 

lokacije na šolski poti njihovega otroka. (opišejo v alinejah) 

4. razred: 

- Regionalna cesta na Dombravi. 
- Celotna pot – tovornjaki . 

- Pred mostom Lijak. 
- Prehod čez glavno cesto in pri avtobusni postaji. 

5. razred: 

- Glavna cesta Prvačina – Vogrsko. 
- Pot od dvorca Vogrsko do glavne ceste. 

- Ceste brez prehodov za pešce in pločnikov. 
- Celotna pot – ni pločnika, ozka. 
- Pri kulturnem domu hiter promet iz smeri gradu. 

- Zaselek Brje, okolica dvorca do gostilne Vogrsko. 
- Ozka, vijugasta pot od doma do dvorca, ozko območje parkirišča pri šoli. 
- Slabo urejen dostop do šole. 

Starši podajo konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem 

šolskem okolišu. (opišejo v alinejah) 

4. razred: 

- Dombrava – ureditev pločnika. 
- Pogostejše policijske kontrole, omejitev tovornega prometa. 
- Oznake za bližino šole, omejitve, osvetlitev križišč, prehodi za pešce. 

5. razred: 

- Izgradnja pločnikov, postavitev več znakov otroci na cesti 

- pločniki 
- Urediti ustrezno signalizacijo, pločnike, kolesarsko stezo. 
- Hitrostne ovire v bližini šole. 

- Javna razsvetljava, pločniki. 
- Več prometne signalizacije, boljša razsvetljava lok.c., postavitev hitrostnih ovir. 
- Urejeno cestišče. 
- Mimo šole enosmerna cesta. 

 
 

 
 
 



27 
 

NAČRT ŠOLSKIH POTI OSNOVNE ŠOLE IVANA ROBA TER  

PODRUŽNIČNIH ŠOL VRTOJBA IN VOGRSKO 
 
Pripravila delovna skupina: 

- Rut Jarc – vodja, učiteljica OŠ  
- Suzana Koncut – učiteljica POŠ Vrtojba 
- Andrejina Rijavec – učiteljica POŠ Vogrsko 

- Nataša Nanut Brovč – pomočnica ravnatelja 
- Alenka Faganelj – učiteljica OŠ, predstavnica staršev 
- Tim Leban – vzdrževalec na OŠ, predstavnik staršev  
- Tadej Cijan – član SPVCP Občine Šempeter – Vrtojba 

- Franc Vidmar – policist 
- Tina Gorkič – svetnica Občinskega sveta Občine Šempeter–Vrtojba, predstavnica 

staršev 

- mag. Primož Hvala Kamenšček – ravnatelj OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
 
Fotografije: 

- Teja Melink 
- Andrejina Rijavec 
- Rut Jarc 

 
Zemljevidi: 

- Tadej Cijan 

 
Lektorirala: 

- Majda Rusjan   

 

Potrditev Načrta šolskih poti: 

- delovna skupina 

- SPVCP Občine Šempeter–Vrtojba   

 

 
 


