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1. PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA POTOVALNEGA NAČRTA (ŠPN) 

Šolski potovalni načrt  je “živ dokument” s pomočjo katerega se spodbuja prometno vzgojo v šolah, 

ozaveščanje staršev in zaposlenih o pomenu zdravih potovalnih navad  ter ureditev varnih poti do šole . 

Model  temelji na trajnostnem načrtovanju lokalnega okolja.  Orodje  za doseganje cilja trajnostnega 

načrtovanja je  analiza potovalnih navad z vključevanjem  dobrih evropskih praks in inovativnih idej. 

Projekt temelji na dveh skupinah. V prvo skupino so zajeti  starši, otroci, učitelji ter nevladne organizacije, 

ki delujejo v lokalnem in šolskem okolju. Drugo skupino na občinski ravni sestavljajo sektor za promet ali 

okoljski planer, svet za preventivo v cestnem prometu,  predstavnik zdravstvene organizacije in 

organizator šolskih prevozov. 

1.1 Proces Šolskega potovalnega načrta (ŠPN) 

Interes občine in osnovne šole na lokalni ravni je pogoj za nastanek Šolskega  potovalnega načrta(ŠPN). 

Sledi proces zbiranja podatkov potovalnih navad učencev, staršev in zaposlenih. Na podlagi analize 

podatkov se sestavi akcijski načrt dejavnosti, ki je prilagojen za vsako osnovno šolo. Analiza podatkov o 

infrastrukturnih ukrepih  se posreduje na občinsko raven. Sledi izvajanje akcijskega načrta skozi vso 

šolsko leto.  

Dokument je potrebno redno posodabljati na 18 -24 mesecev, da se status akcijskega načrta, ki vključuje 

predhodne ugotovitve ter evalvacije vseh dejavnosti  letno nadgrajuje.  
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2. ANALIZA POTOVALNIH NAVAD NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO SLOVENJ 
GRADEC 

Raziskava  je bila izvedena od  16.6. do 20.6.2014 od prvega do osmega razreda. Vremenske razmere 

so bile poletne, temperatura zunanjega zraka v sončnih jutranjih urah se je gibala od 15oC do 19oC. V 

času odhoda  iz šole je bilo sončno od 20o C do 25oC. 

2.1 Način prihoda v šolo  

Raziskava potovalnih navad  prihodov učencev na Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec je v odstotkih  

prikazana v grafu 1.  Z avtomobilom je bilo pripeljanih 39 % učencev,  44% učencev je v šolo prišlo peš, 

4% učencev je za prevozno sredstvo uporabilo skiro, 3% pa kolesa. Z šolskimi prevozi je bilo pripeljanih 

10% učencev. 

 

Graf  1: Prihodi v šolo 
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2.2 Način odhoda iz šole  

Raziskava potovalnih navad  odhodov učencev iz Druge osnovne šole Slovenj Gradec so prikazane na 

grafu 2.  V odstotkih prikazuje opravljene  poti iz šole v celotnem tednu.  Z avtomobilom je bilo odpeljanih 

33 % učencev,  52 % učencev je iz šole odšlo peš, 4% učencev je za prevozno sredstvo uporabilo skiro, 

4% pa kolesa. S šolskim prevozom se je v raziskovalnem  tednu iz šole odpravilo 7% učencev. 

 

Graf  2: Odhodi iz šole 

Primerjava prihodov in odhodov v Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec  je pokazala, da največ učencev 

prihaja v/iz šole peš. Proti domu se peš odpravi 8% več učencev.  

 

Graf  3: Primerjava načina prihodov in odhodov v/iz šole 
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2.3 Vzrok vožnje otrok z osebnim vozilom  

Pred Drugo osnovno šolo, v jutranjih urah pripelje/odpelje  136 vozil, prav tako v času, ko je konec  

pouka. V povprečju pred osnovno šolo obrne 272 vozil/dan. Glavni vzrok za vožnjo otrok v/iz šole je 

istočasni odhod staršev v službo ali vožnja mlajšega otroka v vrtec/šolo. Drugi najpogostejši vzrok za 

vožnjo otrok je oddaljenost od doma do šole. Zaradi nevarnosti v prometu  in slabih vremenskih razmer 

43 staršev pripelje svoje otroke v /iz šole, zaradi udobja pa 7 staršev.  

 

Graf  4: Vzrok vožnje otrok 

2.4 Uporaba koles in skirojev  

V raziskovalnem tednu je 42 učencev opravilo 91 poti s kolesom in 114 poti s skirojem.  

 

Graf  5: Uporaba skirojev in koles 
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2.5 Uporaba šolskih prevozov  

Raziskava potovalnih navad  učencev , ki so upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza ter 

prevoza z doplačilom v/iz Druge osnovne šole Slovenj Gradec  prikazuje graf 6. Šolski prevozi so v 

povprečju 56% zasedeni. Vsak dan ali vsaj štiri krat na teden, šolske prevoze izkoristi 36% upravičencev. 

Mešane potovalne navade ima 20% učencev-vozačev (v šolo jih pripeljejo starši, prihajajo peš ali s 

kolesom). Tedenskih beleženj ni opravilo 44% učencev, upravičenih do šolskih prevozov. 

 

Graf  6: Uporaba šolskih prevozov 

2.6 Sprememba potovalnih navad družin 

V anketi je bilo staršem zastavljeno vprašanje »Ali si vaša družina želi spremeniti potovalne navade v/iz 

šole?«  79 staršev ima željo po spremembi potovalnih navad, 94 staršev pa je odgovorilo, da ne želi 

spreminjati potovalnih navad.  

 

Graf  7: Želja po spremembi potovalnih navad 
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Naslednje vprašanje je bilo: Na katere načine si želi vaša družina  spremeniti potovalne navade v šolo?  

Kaj bo vaš otrok počel več? 52  staršev bi spodbujalo hojo v šolo, 16 staršev bi spodbujalo kolesarjenje 

in 12 uporabo šolskih prevozov.  Pri teh podatkih je potrebno upoštevati, da so starši izpolnili le eno 

anketo,  pa čeprav imajo več otrok. 

 

Graf  8: Sprememba potovalnih navad 

Vprašanje 13 je bilo  sestavljeno z namenom, da se ugotovi mnenje staršev o kolesarjenju otrok v šolo in 

nazaj.  Ali bi omogočili  vašemu otroku da se v šolo pelje s kolesom, če …..(izbira se en odgovor). Iz 

odgovorov je razvidno, da je poleg varnih kolesarskih povezav, za starše pomembno tudi varna hramba 

koles.  

 

Graf  9: Mnenje o kolesarjenju v šolo in nazaj 
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2.8 Povzetek raziskav  

Raziskave so pokazale, da največ učencev prihaja in odhaja iz šole peš, kar je razumljivo, saj je 71% 

družin od šole oddaljenih manj kot 2 km. 8% je takšnih  učencev, ki jih starši zjutraj pripeljejo v šolo , po  

končanem pouku  pa ne pridejo po njih, ampak se domov odpravijo  peš.  

Zaskrbljujoč podatek  je vožnja otrok z osebnimi vozili v/iz šole, saj je v raziskovalnem tednu  pred šolo v 

koničnih urah (pred začetkom pouka in po koncu pouka)  pripeljalo in obračalo okoli 1035 osebnih vozil. 

Kar pomeni da je v času koničnih ur zrak na šolskih poteh in v  okolici šole  bolj onesnažen z  izpušnimi 

plini, kot  drugod. V kolikor do šole ne bi imeli dostopa z vozili, bi lahko  na teden zmanjšali najmanj 1. 

2kg izpustov  Co2 v okolje,  na leto (38 tednov šolskega pouka) pa 45 kg izpustov Co2, ki ga povzroči jo 

starši, ko vozijo otroke v šolo. 

Šolske prevoze redno koristi  36% upravičencev, ostali imajo mešane potovalne navade. Uporaba  

šolskih prevozov je v dopoldanskem času  večja za 3%. 

Kolo  ali skiro  za svoje prevozno sredstvo uporablja 42 učencev.  Še več kolesarjev  bi bilo, če bi pred 

šolo uredili kolesarnico. Kar 53 staršev meni, da je to glavni vzrok za neuporabo koles. V kolikor bi se 

uredile varne kolesarske povezave do šole, bi 68 staršev omogočilo otrokom kolesarjenje.  

Spodbuden podatek je, da si  80 staršev želi spremeniti potovalne navade svoje družine.  Največ  staršev 

bo spodbujalo vsakodnevno hojo v šolo. Potovalne navade otrok so odraz potovalnih navad njihovih 

staršev, zato je podatek, da starši že razmišljajo o spremembi še toliko bolj pozitiven.  Ozaveščanje 

staršev in otrok o pomenu zdravih potovalnih navad, bo doprineslo, da bodo šolske poti  zaradi manjšega 

števila vozil bolj varne,  pred šolo ne bo več obračalo toliko  osebnih, zrak pred šolo in šolskih poteh  se 

bo izboljšal, socialne razlike med otroci bodo manjše, otroci bodo zaradi jutranjega gibanja med poukom 

bolj dojemljivi  itd. 
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3. ANALIZA POTOVALNIH NAVAD NA PODRUŽNIČNO ŠOLO PAMEČE-
TROBLJE  

Raziskava  je bila izvedena od  16.6. do 20.6.2014 od prvega do šestega razreda. Vremenske razmere 

so bile poletne, temperatura zunanjega zraka v sončnih jutranjih urah se je gibala od 15oC do 19oC. V 

času odhoda  iz šole je bilo sončno od 20o C do 25oC. 

3.1 Način prihoda v šolo  

Raziskava potovalnih navad  prihodov učencev na  podružnično šolo Pameče – Troblje  je prikazana v 

grafu 10.  Z avtomobilom je bilo pripeljanih 38% učencev,  51% učencev je v šolo prišlo peš, 6% učencev 

je za prevozno sredstvo uporabilo kolo. S šolskimi prevozi je bilo pripeljanih 5% učencev. 

 

Graf  10: Prihodi v šolo 
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3.2 Način odhoda iz šole  

Raziskava potovalnih navad  odhodov učencev iz  podružnične šole Pameče – Troblje  je prikazana v 

grafu 11. V odstotkih prikazuje opravljene  poti iz šole v raziskovalnem  tednu.  Z avtomobilom je bilo 

odpeljanih 34 % učencev,  54 % učencev je iz šole odšlo peš, 6% učencev je za prevozno sredstvo 

uporabilo kolo.  S šolskim prevozom se je v raziskovalnem  tednu iz šole odpravilo 6% učencev. 

 

Graf  11: Odhodi iz šole 

3.3 Vzrok vožnje otrok z osebnim vozilom  

 Glavni vzrok  vožnje  otrok v/iz šole je istočasni odhod staršev v službo ali vožnja mlajšega otroka v 
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Graf  12: Vzrok vožnje otrok 
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3.4  Uporaba šolskih prevozov  

Raziskava potovalnih navad  učencev , ki so upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza v/iz 

podružnične šole Pameče-Troblje   prikazuje graf 12. Do šolskih prevozov je opravičenih 10 učencev.  

Trije učenci nikoli ne uporabljajo šolskih prevozov.  V grafu  so prikazane  potovalne navade tistih, ki so 

upravičeni do šolskih prevozov. Podatki izvirajo iz vprašalnika »Kako sem danes prišel v šolo?«  

 

Graf  13: Uporaba šolskih prevozov 

3.5 Sprememba potovalnih navad družin  

V anketi je bilo staršem zastavljeno vprašanje »Ali si vaša družina želi spremeniti potovalne navade v/iz 

šole?«  23 družin  ima željo po spremembi potovalnih navad 22 družin  pa je odgovorilo, da ne želi 

spreminjati potovalnih navad.  

 

Graf  14: Sprememba potovalnih navad 
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Naslednje vprašanje je bilo :Na katere načine si želi vaša družina  spremeniti potovalne navade v šolo?  

Kaj bo vaš otrok počel več? 13  družin bi spodbujalo hojo v šolo, 8 družin bi spodbujalo kolesarjenje in 

ena  uporabo šolskih prevozov.  Pri teh podatkih je potrebno upoštevati, da so družine  izpolnjevali eno 

anketo, pa čeprav imajo več otrok in so domov prinesli več anket. 

  

Graf  15: Sprememba potovalnih navad 

Vprašanje 13 je bilo  sestavljeno z namenom, da se ugotovi mnenje staršev o kolesarjenju otrok v šolo in 

nazaj.  Ali bi omogočili  vašemu otroku, da se v šolo pelje s kolesom, če …..(izbira se en odgovor)  

 

Graf  16: Mnenje o kolesarjenju otrok v šolo 
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3.6 Povzetek raziskav potovalnih navad na Podružnični šoli Pameče-Troblje 

Raziskave so pokazale, da več kot 50% učencev prihaja in odhaja iz šole peš, 6% s kolesom/skirojem,  6 

% s šolskim prevozom in 38% učencev v šolo pripeljejo starši/stari starši.  

Zasedenost šolskih prevozov v raziskovalnem tednu  je bila 44%. Iz analize podatkov je razvidno, da si 

samo ena družina želi spremeniti potovalne navade, tako, da bo njihov otrok koristil šolske prevoze. 

Spodbuden podatek je, da si  23 staršev želi spremeniti potovalne navade svoje družine. Potovalne 

navade otrok so odraz potovalnih navad njihovih staršev, zato je podatek, da starši že razmišljajo o 

spremembi še toliko bolj pozitiven.  Za pogoj  kolesarjenja so družine izpostavile, varno kolesarsko 

povezavo in starost otroka. Ozaveščanje staršev in otrok o pomenu zdravih potovalnih navad, bo 

doprineslo, da bodo šolske poti  zaradi manjšega števila vozil bolj varne,  pred šolo ne bo več obračalo 

toliko  osebnih, zrak pred šolo in šolskih poteh  se bo izboljšal, socialne razlike med otroci bodo manjše, 

otroci bodo zaradi jutranjega gibanja med poukom bolj dojemljivi  itd. 
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3. PREDLOGI IZBOLJŠAV ZA POVEČANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V  
MESTU 

Predlogi za izboljšavo načrtovanja trajnostne mobilnosti  v Mestni Občini Slovenj Gradec  temeljijo na 

povezovanju  akterjev, ki so del javnih služb kot so; Urad za promet, Šola, Policija, Zdravstvena 

organizacija.  

Vsi ukrepi temeljijo na podlagi  raziskave »Aktivna pot v šolo«. Predlogi ukrepov se nanašajo na dobre 

prakse  znotraj Evropske unije in Slovenije. Le-ti pa so prilagojeni lokalnemu okolju. 

3.1.  Predlog  za izboljšanje prometne varnosti  in čistega zraka pred šolo  

Raziskava je pokazala,  da  v enem šolskem dnevu, pred šolo, v povprečju, obrača svoja vozila  210 

staršev. V enem tednu je to 1050 obračanj osebnih vozil.  Upoštevati je potrebno, da se vozila zvrstijo v 

času začetka in konca pouka. Posledica je prometna konica, zaradi  katere je ogrožena varnost otrok 

pred šolo. Prav tako je zrak v okolici šole bolj onesnažen s Co2 kot drugod po mestu.  

Predlog: Šola obvesti Policijo, da en mesec poostri nadzor nad nepravilnim parkiranjem in ozaveščanjem 

voznikov pred šolo. Policist vodi statistiko pripeljanih in odpeljanih vozil na dvorišče šole (ob koničnih 

urah) in o nepravilno parkiranih vozilih. Nato se poizkusno za  en mesec omeji dostop do šole z osebnim 

vozilom. Pripeljejo se lahko samo do Zbiralnika za tekstil. Ukrep se ne  izvaja pozimi! 

Ko bodo starši uvideli, da jim  parkiranje pred športno halo vzame preveč časa in da ima otrok varno pot 

do šole, bodo otroke začeli puščati na postaji za šolske prevoze. Zaradi gneče se bo vse več staršev 

odločalo, za uporabo šolskih prevozov, koles, skirojev in pešačenja.  
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3.2  Predlog za  izboljšanje kvalitete šolskih prevozov 

Organizacija šolskih prevozov je pereč problem vsake slovenske občine, saj je potrebno javno naročilo o 

koriščenju šolskih prevozov, oddati že v tekočem letu, za naslednje šolsko  leto. Zaradi novo sestavljenih 

šolskih urnikov skozi poletje,  starši ne vedo, kako bo potekal urnik njihovih otrok in ali se bo prekrival z 

urnikom mlajšega otroka, ki potrebuje spremstvo v šolo, ali se bo otrok lahko peljal z enim staršem v šolo 

in z drugim nazaj itd.  

Kvaliteta šolskih prevozov se bo izboljšala  ob sodelovanju šole, občine, staršev in voznikov šolskih 

prevozov. 

1. Odgovornost staršev: da oddajo vloge za šolske prevoze samo za otroke, ki imajo namen   

prevoze izkoristiti. V kolikor so vlogo oddali, pa se v septembru izkaže, da le teh  ne bodo koristili, 

o tem obvestijo šolo ali občino. 

2. Odgovornost šole: ne spodbujajo staršev in otrok, da oddajo vloge za šolske prevoze , če jih ne 

bodo koristili. 

3. Obveznosti občine: Vozne rede prilagodi na stanje zainteresiranih vozačev  na datum prvega 

oktobra v tekočem šolskem letu. Bolj dinamičen vozni red, kot je na primer ponedeljek, sreda in 

petek,  vozi po drugem voznem redu, kot v torek in četrtek. 

4. Odgovornost voznikov: do 15.  septembra zapisujejo čas prihoda na prvo in zadnjo  postajališče 

ter prevoženo  relacijo. Vodijo evidence uporabe šolskih prevozov in podatke mesečno 

posredujejo šoli, kjer se evidence zbirajo od 1. septembra do 1. aprila naslednjega leta.  

V Mestni Občini Slovenj Gradec se je pred leti že preizkusil javni mestni avtobus, vendar se je zaradi 

neuporabe ukinil.  Kombinacija šolskega avtobusa, ki bi se regulirala v redno linijo mestnega prometa, bi 

lahko bila kombinacija, s katero bi v MO Slovenj Gradec zaživel mestni avtobus, ki bi vozil le v 

dopoldanskem času. 
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3.3 Predlog  za spodbujanje trajnostne mobilnosti  na Drugi  osnovni šoli Slovenj Gradec 

Trajnostna mobilnost se spodbuja tekom rednega šolskega pouka, kot dodatna vsebina ali popestritev 

šolskega programa.  Vsebine  za spodbujanje trajnostne mobilnosti so skrbno izbrane iz več priročnikov, 

kot so: Dobimo se na postaji, Pobarvanka Peš v šolo itd.   Pri izbiri gradiv je potrebno upoštevati trenutne 

potovalne navade učencev, stanje prometne infrastrukture od domov učencev  do šole, pripravljenosti 

sodelovanja učiteljev itd. 

Izbrana gradiva za spodbujanje trajnostne mobilnosti za posamezne razrede so v prilogah. 

3.4 Predlog za postavitev kolesarnice in prostor za hrambo skirojev 

Iz raziskave Aktivna pot v šolo je razvidno, da  8% učencev prihaja v centralno šolo s kolesom ali s 

skirojem, na podružnični šoli 6% učencev prihaja v šolo s kolesom. 

Iz priročnika – Navodila za projektiranje kolesarskih površin1,  so zapisani normativi, ki določajo da je 

1pmk2/5 šolarjev in 1pmk/10 zaposlenih.  

Predstavnik v osnovni šoli naj opravi izračune po Navodilih za projektiranje kolesarskih površin. Izračuni 

bodo pokazali, koliko kolesarskih stojal je potrebnih, kakšne oblike in iz kakšnih materialov naj bodo 

kolesarska stojala, pokrita –nepokrita kolesarska stojala itd.  

Informacijo z izračuni potreb po kolesarskih parkiriščih za centralno in podružnično šolo se  posreduje 

Uradu za promet Mestne Občine Slovenj Gradec. 

  

                                              

1 Navodila za projektiranje kolesarskih površin; str. 38. 

2
 pmk: parkirna mesta za kolesarje 
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4. KRITIČNE  PROMETNE TOČKE V ŠOLSKEM OKOLIŠU 
 

Anketa  »Aktivna pot v šolo« ki se je v juniju 2014 izvajala na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec je imela 

priložen zemljevid, na katerega so  starši zarisali  varno pot do šole. V kolikor so menili, da  je otrokova  

pot v šolo nevarna, so na zemljevid označili lokacije nevarnosti, le-te pa so zapisali  v tabelo, kjer so 

lokacijo opisali in navedli  vzrok nevarnosti. ter podali  predlog izboljšave.   

4.1. Kaj lahko sami storimo za varnost otrok v cestnem prometu? 

Za varnost otrok na šolskih poteh lahko poskrbimo na več načinov. Že sodelovanje v raziskavi »Aktivna 

pot v šolo« in opis realnih kritičnih točk na cestni infrastrukturi, pripomore k izboljšavi bolj varnih poti do 

šole. Starši lahko z malo dobro volje svoje/ga otroka/e uvajajo v promet in poiščejo najbolj varno pot do 

šole.   

Začnemo že med drugim in tretjim letom, ko začnejo otroci aktivneje raziskovati  okolje. S svojim 

obnašanjem in ravnanjem smo otrokom vzor. Ko nas opazujejo in poskušajo posnemati, si pridobivajo 

potrebna znanja in izkušnje, razvijajo sposobnosti ter navade. Zato izkoristimo priložnost doma, vsak 

sprehod, vsako pot v mesto ali drugam.. Otroci z zanimanjem opazujejo nas, pešce, vozila in okolje. 

Spodbujajmo jih k opazovanju in jim pojasnjujmo naše ravnanje in ravnanje drugih. 

Prečkanje ceste je naloga, ki zahteva tudi od odraslega nekaj znanja, pozornosti in previdnosti. Da bi 

otroka postopno pripravili na samostojno prečkanje ceste, razdelimo naloge na več delov.  

Naučimo ga: 

- izbirati najvarnejša mesta za prečkanje ceste, 

-  da se vedno ustavi pred robom pločnika, 

-  da bo znal opazovati promet, 

- znal poiskati očesni stik z vozniki  ( neverbalna komunikacija) 

- in presojati kdaj lahko prečka cesto . 

V nadaljnjem besedilu  so prikazane največkrat omenjene kritične točke in odseki. 
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4.2 Cesta Legen-Belvi  

Izpostavljena je bila  hitrost vozil po klancu navzdol in  prehod za pešce, ki je na mestu, kjer voznik ne  

opazi pešca pravočasno. Obravnavan prehod za pešce je narejen po nacionalnih varnostnih standardih. 

Zato naučimo otroke varnega prečkanja obravnavanega prehoda.  

Priprava na prečkanje ceste se prične, na razdalji, ko se voznik in pešec opazita. S približevanjem vozila 

se pešec in voznik  neverbalno sporazumevata. Pešec zazna, ali ga je voznik opazil. V kolikor vidimo 

nezainteresiranost voznika, raje počakajmo, da se odpelje in nato prečkajmo cesto. 

 

 

Slika 1: Iz smeri Legen, voznik pri oddaljenosti  

                    70m opazi pešca. 

 

 

                                                                                     Slika 2: Iz smeri Slovenj Gradca, voznik opazi 

                                                                                 pešca pri oddaljenosti 45m. 
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Pred začetkom prečkanja prehoda za pešce, naj  pešec vzpostavi očesni stik z voznikom in z rahlo 

dvignjeno roko ali s premikom glave  (kot da bi pozdravil prijatelja od daleč) nakaže vozniku namero o 

prečkanju. Takrat, ko se vozilo 1 ustavi, lahko pešec stopi na prehod za pešce.  V tem trenutku postane 

pešec pozoren na vozilo 2, pri katerem naveže očesni stik in rahlo dvigne roko, da se prepriča, da ga je 

voznik 2 opazil. Tako prečka drugo polovico prehoda za pešce.  

 

    Smer vožnje vozilo 1 in 2   Smer  gibanja pešca  Očesni stik voznika in pešca 

Slika 3: Prečkanje ceste Lehen-Belvi (proti šoli)  
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Pred začetkom prečkanja prehoda za pešce naj  pešec vzpostavi očesni stik z voznikom  in mu z roko ali 

glavo (kod bi pozdravil prijatelja) nakaže namen prečkanja vozišča. Takrat ko se vozilo1 ustavi, lahko 

stopi na prehod za pešce. V tem trenutku postane pešec pozoren na vozilo2, pri katerem naveže očesni 

stik, da se prepriča, da ga je voznik 2 opazil. Rahlo dvigne roko ali z glavo nakaže nadaljnjo prečkanje 

druge  polovice prehoda za pešce.  

 

    Smer vožnje vozilo 1 in 2   Smer  gibanja pešca     Očesni stik voznika in pešca 

Slika 4: Prečkanje ceste Lehen-Belvi (iz šole) 
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4.3 Križišče pri železniškem mostu : prehod za pešce 

Izpostavljeno je bilo semaforizirano križišče pri železniškem mostu. Zeleni signali za pešce dajejo 

prednost kolesarjem in pešcem, vendar  ne absolutne prednosti, kajti prav tako imajo zelen signal  vozila, 

ki zavijajo na  S-Z obvoznico. 

V naslednjih dveh slikah je prikazan način prečkanja ceste takrat, ko vozilo zavija na s-z obvoznico. 

Takšna pravila za prečkanje ceste veljajo  za vsa podobna križišča. 

Pešec išče očesni stik voznika, že takrat ko meni, da imata zadostno razdaljo, da ga voznik opazi. Prvi 

kontakt med pešcem/kolesarjem in voznikom se lahko zgodi že takrat, ko voznik čaka, da bo naredil 

manever. Pešec najlažje to naredi, da večkrat pogleda voznika v oči (ne gleda celega vozila)  med tem, 

ko opazuje promet in se pripravlja na prečkanje ceste. 

 

 

Slika 5: Prvi očesni kontakt med voznikom in pešcem/kolesarjem se zgodi pri zavijanju vozila na   S-Z 

obvoznico 
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Drugi očesni  kontakt se zgodi, ko voznik že rahlo zavija. V tem trenutku mora pešec dobiti vrnjen očesni 

stik, šele takrat  pešec  spozna, da ga je voznik zanesljivo opazil. Pešec z rahlo dvignjeno roko ali 

prikimavanjem sporoči vozniku namen prečkanja.  Ko se vozilo zaustavi, pešec/kolesar začne prečkati 

cesto. Pešec vedno stopi na prehod, ko voznik ustavi vozilo! 

 

Slika 6: Voznik in pešec/kolesar se sporazumeta, vozilo začne zaustavljati 

Na odcepu, ko se vozila priključujejo na cesto Dravograd-Slovenj Gradec (slika 7), so vozniki, pozorni  na 

vozila, ki vozijo iz smeri Dravograda. Vozniki čakajo, da bodo lahko zavijali, ko bodo imeli prost vozni 

pas.  

Pešec/kolesar  išče očesni stik voznika že takrat, ko meni, da imata zadostno razdaljo, da ga voznik 

opazi. Na razdalji 7-10 metrov mora pešec/kolesar  pridobiti očesni kontakt voznika in mu z roko 

nakazati, da bo prečkal cesto. Ko se vozilo ustavi, pešec stopi s pločnika! 

Slika 7: V kolikor ni očesnega stika voznika in pešca/kolesarja ne prestopimo pločnika 
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4.4 Križišče pri zavarovalnici Triglav 

Na danem križišču je bil izpostavljen velik pretok in hitrost vozil ter slaba preglednost na vozila, ki 

prihajajo iz centra. Prehoda za pešce, se lahko pešci in tisti s skiroji ali rolerji, ognejo in prečkajo cesto en 

prehod višje, kjer je gostota vozil manjša, vidnost pešca boljša, pot pa ni daljša. 

 

Slika 8: Prečkanje ceste prehod višje 
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V kolikor se otrokom neposredno na križišču prikaže, kako ga prečkati, bo to trenutno najbolj ugodna 

rešitev za izboljšanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev na danem križišču.  

Prečkanje prehoda proti zavarovalnici Triglav se prične s pozornostjo na vozilo 1. Pešec dobi prvi očesni 

stik z voznikom na razdalji cca. 5 metrov. Pešec stopi na prehod za pešce šele takrat, ko se vozilo 

zaustavi.  Če vozila 1 ni, je pešec/kolesar pozoren na vozilo 2  in išče očesni stik voznika. Ko se vozilo 

ustav,  je pešec pozoren na vozila 3. Ko vsa vozila stojijo pešec stopi na prehod za pešce.   

 

    Smer vožnje vozilo 1,2,3   Smer  pešca/kolesarja Očesni stik voznika in 

pešca/kolesarje 

Slika 9: Prečkanje vozišča v smeri zavarovalnice 
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Obratno prečkanje prehoda za pešce, se prične pri navezovanju očesnega stika med vozilom3 in 

pešcem/kolesarjem.  Ko se vozilo 3 zaustavi, pričnemo prečkati prehod. Pri prečkanju smo pozorni na 

vozilo 1 ali 2 , pešec naveže  očesni stik, hkrati se lahko z rahlo dvignjeno roko (tako, kot da bi od daleč 

pozdravil prijatelja)  proti vozniku prepriča da, ga je le-ta opazil. 

 

    Smer vožnje vozilo 1,2,3   Smer  pešca/kolesarja Očesni stik voznika in 

pešca/kolesarje 

Slika 10: Prečkanje ceste v smeri  centra mesta 
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4.5 Prehod za pešce pri pekarni Aroma  

Prehod za pešce je bil izpostavljen zaradi hitrosti vozil. Večkrat je bila omenjena nepazljivosti voznikov 

zaradi semaforiziranih križišč, ker si vozniki želijo dohiteti zeleno luč. Sicer je prehod za pešce  dobro 

označen in ustreza vsem prometnim standardom.  

Prečkanje Celjske ceste na ne semaforiziranem prehodu  je lahko varno, če upoštevamo osnovna pravila 

in z njimi seznanimo tudi svoje otroke.  

Vsako prečkanje ceste se prične z opazovanjem prometa in neverbalno komunikacijo z vozniki. Pred 

začetkom prečkanja prehoda za pešce naj  pešec vzpostavi očesni stik z voznikom in mu z roko ali glavo 

(kot da bi pozdravil prijatelja) nakaže namen prečkanja vozišča. Takrat ko se vozilo1 ustavi, lahko stopi 

na prehod za pešce. V tem trenutku postane pešec pozoren na vozilo2, pri katerem naveže očesni stik, 

da se prepriča da, ga je voznik 2 opazil. Rahlo dvigne roko ali z glavo nakaže nadaljnjo prečkanje druge  

polovice prehoda za pešce.   

 

 

 

Slika 11: Prečkanje  ceste iz naselja proti pekarni Aroma 

 

    Smer vožnje vozilo 1,2,3   Smer  pešca/kolesarja Očesni stik voznika in 

pešca/kolesarje 
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Na podoben način prečkamo cesto v obratni smeri. Poudarek je na opazovanju prometa in neverbalno 

komunikacijo. Pešec je pozoren tudi na vozila, ki prihajajo s parkirišča in dovozne ceste na drugi strani  V 

kolikor opazi samo  vozilo, ki prihaja s parkirišča (na »glavni cesti« ni drugih vozil), naj najde očesni stik 

voznika, da se prepriča, da ga je le-ta opazil in z rahlo dvignjeno roko ali glavo nakaže namen prečkanja 

ceste. 

 

    Smer vožnje vozilo 1,2,3   Smer  pešca/kolesarja Očesni stik voznika in 

pešca/kolesarje 

Slika 12: Prečkanje ceste iz smeri pekarne proti naselju 
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4.6 Dovozna pot do Tuš marketa  

Območje, ki so ga navajali, kot nevarni odsek za pešce, je v tem primeru opravičen, saj v jutranji  konični 

uri do marketa poteka dostava, pločnikov pa ni .  

Da bi se izognili kritičnega območja, se pot preusmeri med blokovsko naselje, kjer je v jutranjih  urah, ko 

odhajajo otroci v šolo,  manjši promet, ali pa ga sploh ni. Med blokovskim naseljem, smo pozorni na 

parkirana vozila. Pešec, ki je šibkejši člen, naj se  izogne vozilom  ali počaka, da se odpelje s parkirišča. 

Bolj varna  pot med blokovskim naseljem se ne podaljša.

 

    Trenutna pot   Predlagana pot Smer prihoda pešcev 

Slika 13: Predlog varnejše poti med blokovskim naseljem 
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4.7 Lokalna cesta  Pameče-Troblje 

Na lokalni cesti, kjer ni pločnika in kolesarske steze, je prometna varnost  pešcev in kolesarjev zelo 

nizka. Prometno varnost na lokalni cesti lahko izboljšamo z naslednjimi predlogi  ukrepov. 

1. Prometna varnost otrok se bo izboljšala, v kolikor bodo otroci, ki so zaradi ne varne prometne 

infrastrukture opravičeni do šolskih prevozov, le te izkoriščali.  

2. Za kolesarjenje naj se izbirajo manj prometne lokalne ceste in poljske poti. Otroci se bodo z 

veseljem vozili po teh poteh. 

3. V kolikor se na lokalni cesti pešači, se naj le-ti držijo LEVE strani vozišča.  V temi in mraku naj 

vedno nosijo s seboj kresničke in odsevnike (po možnosti utripajoče), oblečeni pa naj bodo v 

svetla oblačila. 

4.  Izgradnja pločnika bo najbolj izboljšala prometno varnost pešcev ob lokalni cesti. Zato je 

potrebno s strani staršev, šole in vaške skupnosti, podati predlog na Urad za promet  Mestne 

občine Slovenj Gradec. 

 

 

Slika 14: Kritično območje in predlog izgradnje pločnika 
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5. ODGOVOR URADA ZA PROMET NA PREDLOGE UREDITVE  PROMETNE  
INFRASTRUKTURE   
 

Najbolj pogoste komentarje in predloge izboljšav, ki so jih starši navajali v anketi Aktivna pot v šolo, smo  

kot Predlog ureditve sporočili na Urad za promet MO Slovenj Gradec. V kolikor predlogi staršev niso 

izvedljivi,  smo jih zaprosili za obrazložitev .Na kratko so zapisani odgovori Urada za promet MO Slovenj 

Gradec. 

5.1 Legen-Belvi: prehod za pešce na klancu 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Hitrostne ovire ali utripajoči prometni znaki na vrhu starega Belvija,  

 prometni znaki otroci na cesti- šolska pot, 

  redno obrezovanje borovcev. 

Odgovor Urada za promet: S strani Komunalnega podjetja se izvaja redno obrezovanje borovcev za 

boljšo preglednost prehoda za pešce. Večjih težav na tem prehodu ne zaznavamo. Hitrosti vozil so nizke, 

prehod za pešce je označen po predpisih in je dobro viden. 

5.2  Priključitev vaške  ceste iz Rojinove vasi:  prehod za pešce 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Označitev prehoda za pešce in hitrostne ovire. 

Odgovor Urada za promet: Prehod za pešce bo izveden do konca oktobra 2014. 

5.3 Križišče pri železniškem mostu : prehod za pešce 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Tipka za zeleno luč za pešce. Ko ima pešec zeleno lučko,  imajo vsi ostali  rdečo luč. 

Odgovor Urada za promet:Semaforizirano križišče pri železniškem mostu je zgrajeno v skladu z vsemi 

predpisi. Semaforjev v skladu s predpis ni možno krmiliti na način, da bodo imela vsa vozila na vseh 

krakih hkrati rdečo luč, kadar bodo imeli pešci zeleno luč. 

5.4. Križišče pri zavarovalnici triglav: prehod za pešce  

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Izgradnja krožišča. 

  Svetlobni prometni znaki, da bo prehod bolj opazen. 

Odgovor Urada za promet: V tem delu že obstajajo načrti za izgradnjo krožišča. Ali bo dejansko 

izvedeno, pa je zaradi velike investicijske vrednosti težko napovedati. Sam prehod za pešce ni 

kategoriziran kot šolski prehod in je pravilno označen. 
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5.5 Celjska cesta:prehod za pešce pri pekarni aroma 

Rešitve, ki so jih podali starši:  

 Svetlobni prometni znaki pri prehodu za pešce. 

Odgovor Urada za promet:Prehod za pešce je urejen v skladu z vsemi predpisi, kjer ne zaznavamo 

večjih težav. Oba semaforizirana križišča sta od prehoda oddaljena dovolj daleč in vozniki vozil morajo 

biti pozorni na dogajanje na prehodu za pešce. 

5.6. Od Merkurja do zg. Legna proti sv. Juriju :pešpot  

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Ureditev pešpoti. 

 Redna zimska služba. 

 Osvetljava poti. 

Odgovor Urada za promet:Pešpot od Merkurja do prvih hiš (Repolusk) ni urejena in bi seveda bilo 

opravičeno razmisliti o njeni izgradnji. Pločnik naprej od  Pinkija poteka ob državni cesti. Direkcija RS za 

ceste je že v lanskem letu izdelala projekte za rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika do Sv. Jurija. 

Kdaj se bo investicija dejansko začela izvajati pa je glede na probleme s finančnimi sredstvi v državnem 

proračunu, težko napovedati.  

5.7  Dovozna pot do Tuš marketa 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Naredi se pločnik 

Odgovor Urada za promet:Za enkrat v tem delu pločnika ne načrtujemo, ker gre za nizko prometno 

mestno ulico, kjer ni tranzitnega prometa in služi zgolj kot napajalna cesta za stanovalce. Predlagamo, da 

starši otroke na odseku Partizanska – vhod Kegljišče preusmerijo na druge poti v kolikor so mnenja, da je 

ta del neprimeren za pot v šolo, zaradi dostave v Tuš market. 

5.8  Hitrost vozil ped podružnično šolo Pameče -Troblje 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Stacionarni radar,  

 Kontrola policistov 

 Več hitrostnih ovir. 

Odgovor Urada za promet: Pred samo OŠ Pameče je narejena hitrostna ovira, še več hitrostih ovir se ne 

sme postavljati, ker moramo tudi na tem področju upoštevati predpise, ki urejajo postavitev ovir za 

umirjanje prometa. Glede nadzora hitrosti pa se bo potrebno obrniti na Policijsko postajo, ali direktno kot 

starši ali kot šola ali kot Vaška skupnost Pameče. 
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5.9 Cesta Troblje-Pameče : lokalna cesta 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Pločnik,  

 Kolesarska pot. 

 Hitrostne ovire. 

Odgovor Urada za promet:V tem delu je izgradnja pločnika upravičena in smiselna in bo potrebno tudi 

preko Vaške skupnosti Pameče zadevo uvrstiti v plan investicij. Pred blokom Pameče je prav tako 

postavljena zvočno-optična ovira. 

5.10 Križišče pri Rženu -  prehod za pešce  

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Naredi se vsaj še ena hitrostna ovira. 

 Prehod za pešce. 

Odgovor Urada za promet:Samo križišče pri Rženu je bilo pred rekonstrukcijo izredno neurejeno. Zaradi 

zahtevne rekonstrukcije ocenjujemo, da je prometna varnost v tem delu bistveno izboljšana. 

5.11 Neposredna okolica druge osnovne šole: nepravilno parkiranje, vzvratna vožnja  

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Policijska kontrola pred šolo v jutranjih koničnih urah. 

Odgovor Urada za promet:Gre za problem dovoza otrok in nepravilnega parkiranja pred samo šolo. 

Povečali bomo nadzor tudi s strani medobčinskega redarstva. Šola pa naj o tem še dodatno obvesti 

Policijo. 
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6. VARNO DO ŠOLE -  PEŠ, S SKIROJEM ALI S KOLESOM 

V naslednjem poglavju so opisane varne poti do šole. Navedene so dolžine poti, čas hoje, čas vožnje s 

skirojem in čas vožnje s kolesom ter primernost poti za posamezno kategorijo. Izračun časa kolesarjenja 

temelji na predpostavki, da se kolesar vozi 13km/h, s skirojem  7 km/h in  pešec hodi  5 km/h. Poti so 

razporejene po barvah, zato, da se v tabeli z opisom vidi, za katero pot so opisane karakteristike. 

Na sliki spodaj  je prikazan del šolskega okoliša Druge osnovne šole Slovenj Gradec , kjer so možnosti  

pešačenja, vožnje s skirojem ali kolesom.  

 

Slika 15: Obravnavano območje šolskega okoliša 
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 6.1 Območje 1.  Ronkova ulica , Celjska cesta, Tomšičeva ulica  

 

 Dolžina poti Peš Skiro Kolo Površina/ Primernost 

 850m 10min 7min 5min pločnik Peš /skiro/   

 950m 11min 7min 5min Pločnik, peš pot Peš /skiro/   

 610m 7min 4min 3min Pločnik, Dovozna pot  za 

trgovino Tuš 

Peš /skiro/   

 930m 11min 7min 5min pločnik Peš /skiro/   

 850 10 min 7min 5min Peš /skiro/  kolo Peš/skiro/kolo 
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6.2 Območje 2: . Legensko naselje, Zgornji Legen 

 

     Dolžina 

poti 

Peš Skiro Kolo Površina Primernost 

 1.4 km 18 min 14 min 9 min Pločnik, pešpot,  Peš /skiro 

 1.8 km 22 min 15min 11min Lokalna cesta, pešpot, 

pločnik, kolesarska steza 

Kolo/skiro 

 1.6 km 20 min 15min 10min Pločnik, kolesarska steza Kolo 

 1.4 km 18 min 14min 9min Pločnik/peš pot Peš /skiro 

 2.4  km  28min 20min 14min Lokalna cesta, pešpot, 

kolesarska steza 

Kolo 

 2.1 km 24min 16min 12min Lokalna cesta, pešpot, 

kolesarska steza 

Kolo 
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6.3 Območje 3: Ronkova  ulica, Gmajna, Glavni trg, Francetova cesta 

 

 Dolžina 

poti 

Peš Skiro Kolo Površina Primernost 

 1.4 km 18 min 14 min 9 min Lokalna cesta,kolesarska 

steza 

Kolo/skiro 

 930 m 11 min 8min 5min Lokalna cesta, pločnik, 

kolesarska steza 

Peš/skiro 

 1.7 km 21 min 14min 10 min Lokalna cesta, kolesarska 

steza 

Kolo 

 1.1  km  12 min 9 min 6 min Lokalna cesta, pločnik Peš/skiro 

 1.7 km 21 min 14min 10min Lokalna cesta,kolesarska 

steza, mešana površina 

Kolo/skiro 
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6.4 Območje 4: Pameče, Troblje  

 

 Dolžina 

poti 

Peš Skiro Kolo Površina Primernost 

 3.6 km 44 

min 

30 min 16 min Lokalna cesta,kolesarska 

steza 

Kolo/peš 

 3.2 km 41 

min 

27 min 14 min Lokalna cesta,kolesarska 

steza 

Kolo/skiro/peš 

 3.2 km 41 

min 

27 min 14 min Lokalna cesta, kolesarska 

steza 

Kolo/skiro/peš 
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7. CILJI IN NAČRT DELA  ZA DRUGO OSNOVNO ŠOLO SLOVENJ GRADEC 

Cilj šolskega potovalnega načrta je približati zdrave potovalne navade staršem, učencem in učiteljem s  

pomočjo prometne vzgoje. Prometna vzgoja ni samostojen učni predmet, ampak je umeščena v učne 

načrte nekaterih predmetov skozi vsa leta šolanja v osnovni šoli. Predmeti, pri katerih učenci spoznavajo 

tematiko prometna vzgoja-zdrave potovalne navade, so predmeti spoznavanja okolja, naravoslovja, 

tehnike in tehnologije. Prometna vzgoja je torej del vzgojnih  vsebin, ki jih razvija šola v sodelovanju s 

starši, svetom za preventivo v cestnem prometu, policijo in drugimi organizacijami. 

Šolski potovalni načrt vsebuje že uveljavljene aktivnosti prometne vzgoje v šoli,  kot so:  projekt  Fit 

Slovenija, kolesarski izpit, tekmovanja Kaj veš o prometu itd.  

Nove aktivnosti v Šolskem potovalnem načrtu so dodane z namenom, da bomo lahko v prihodnje 

sistematično spremljali in  spodbujali zdrave potovalne navade otrok, staršev in zaposlenih na Drugi 

osnovni šoli Slovenj Gradec. Evalvacija Šolskega potovalnega načrta se bo izvajala javno, vsako leto na 

prvem roditeljskem sestanku pred starši in učitelji v avli šole.  

Nove aktivnosti za pripravo in izdelavo  Šolskega potovalnega načrta so: 

1. Spremljanje potovalnih navad učencev. Anketa: Kako sem danes prišel v šolo?  

2. Spodbujanje zdravih potovalnih navad učencev. Igra: Prometna kača. 

3. Spremljanje  potovalnih navadah družine in vzrok le-teh.  Anketa: Aktivna pot v šolo!   

4. Spremljanje potovalnih navad učiteljev. Anketa: Aktivna pot v službo. 

5. Uvedba prometnega krožka z vsebinami načrtovanja poti v/iz šole, praktičnemu prikazu varne 

vključitve v promet in pomenu zdravih potovalnih navad. 

6. Javna evalvacija šolskega potovalnega načrta na prvem roditeljskem sestanku. 
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7.1. Aktivnosti prometne vzgoje za  šolsko leto 2015/2016  

KDAJ? KAJ? KDO? KJE? 

Prvi šolski dan 
Prvošolci s policistom proučijo 
prometni režim na šolskih 

poteh 

Predstavnik policijske 
postaje Slovenj 

Gradec 

Okolica šole 

Prvi roditeljski 

sestanek 

Predstavitev Šolskega 
potovalnega načrta (staršem in 

učiteljem) 

Društvo varno 

aktivnih poti 
Avla šole 

Prve ure oddelčne 
skupnosti 

Varna pot v šolo 
Učitelji razredne 
stopnje 

V razredih 

Evropski teden 
mobilnosti  (5 dni) 

Kako sem danes prišel v šolo 
in Igra Prometna kača 

Učitelji razredne 
stopnje 

V razredih in v 
avli šole 

Evropski teden 

mobilnosti 

Ankete »Aktivna pot v 

šolo/službo«  

Društvo varno 
aktivnih poti in 

razredni učitelji 

Anketo rešijo  
starši učencev 
in zaposleni na 

Drugi osnovni 
šoli 

November Postanimo vidni Učitelji 4. razredov V razredih 

September Policist »Leon« 
Predstavnik policijske 
postaje Slovenj 
Gradec 

Avla šole 

April Kolesarski izpit 
Koordinator izvedbe 
kolesarskih izpitov 

V razredu in 
okolici šole 

April in maj 

(podaljšano bivanje, 
2 šolski uri/teden) 

Prometni krožek za učence od 
1.- 4. razreda 

Društvo varno 
aktivnih poti 

V razredu 

April in maj 
Regijsko tekmovanje Kaj veš o 
prometu 

Učitelji V razredu 

Skozi šolsko leto Projekt Fit Slovenija Predstavnik projekta 
Po razredih in v 

okolici šole 

Nove aktivnosti  
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7.2 RAZISKAVA: KAKO SEM DANES PRIŠEL V ŠOLO? (1.-9. razred)  
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7.3 IGRA PROMETNA KAČA3 (1.-9. razred) 

 

  

                                              

3 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (str. 85) 
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 7.4  VPLIV PROMETA NA OKOLJE?4 (7.-9. razred) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

4 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (str. 60 - 61) 
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7.5 KOLIKO NAS STANE AVTO?  5 (3.-7. Razred)  

 

                                              

5 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (str. 72) 
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8. ZAKLJUČEK 

Drugo osnovno šolo  Slovenj Gradec  s podružnično šolo Pameče-Troblje obiskuje okoli  520 učencev.  

Potovalne navade učencev med šolama se drastično ne razlikujejo. Manj kot dva kilometra je od šole 

oddaljenih 70 odstotkov  učencev, vendar  20 odstotkov teh učencev v šolo pripeljejo z osebnimi vozili 

starši/stari starši.  V šolo kolesari v povprečju 7% učencev. Na obeh šolah primanjkuje pokritih  

kolesarskih parkirišč  in na centralni šoli tudi  shrambe za skiroje.  

Analiza potovalnih navad na centralni  osnovni šoli je pokazala 4 odstotni  delež  uporabe skirojev, zato 

je le-to potrebno glasno spodbujati, da se »trend skirojev« ne zaustavi. Skiro je prevozno sredstvo, s 

katerim otroci,  hitreje kot peš prihajajo v šolo. Težke torbe  lahko obesijo na skiro in problem težkih torb 

je  za otroke rešen. S poganjanjem skiroja se otroci zjutraj dobro prebudijo in prihajajo v šolo zbujeni in 

pripravljeni za dojemanje novega znanja.     

Izboljšanje prometne varnosti in čistega zraka pred centralno osnovno šolo se lahko uresniči  z zaprtjem 

ceste in omejitvijo dovoza do dvorišča šole (pri kontejnerjih). Nad  tem ukrepom se bodo zamislili  starši, 

ki »mimogrede«  vozijo otroke v šolo. To so tisti, ki peljejo mlajšega otroka v šolo/vrtec ali gredo ob istem 

času v službo. Zaradi nastale gneče na parkirišču, ki je  namenjeno za športno halo , bo na začetku 

ukrepa postala zmeda. Vendar bodo starši dojeli da je nesmiselno voziti otroke v neposredno bližino 

šole, saj lahko peš ali s kolesom/skirojem pridejo prej kot z avtomobilom.  Z omejitvijo dovoza bo zrak na 

šolskih poteh in pred šolo olajšan za nekaj kg Co2 izpustov letno. 

Iz analize je bilo razvidno, da si več kot 100 staršev želi spremeniti potovalne navade svoje družine. 

Starše je potrebno vključiti v aktivnosti prometne vzgoje učencev in jim ponuditi strokovno pomoč pri 

vključevanju otrok v prometno okolje s strani odgovornih institucij (šola, policija, svet za preventivo v 

cestnem prometu).  Za namen spodbujanja  in ozaveščanja staršev o varni vključitvi otrok v promet ter 

pomenu zdravih potovalnih navad se bo predstavitev Šolskega potovalnega načrta izvajala javno 

vsako leto pred vsakim prvim roditeljskim  sestankom v avli šole. 

S prometno vzgojo in spodbujanjem zdravih potovalnih navad staršev in otrok se bo sorazmerno večala 

strpnost v prometu, starši  pa bodo pričeli razmišljati, da bi lahko njihovi otroci vsak dan do šole pešačili,  

kolesarili ali uporabljali šolske prevoze.  

 

 


