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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. Dokument je potrebno redno posodabljati, da se status akcijskega načrta, ki vključuje 

predhodne ugotovitve ter evalvacije vseh dejavnosti  letno nadgrajuje.  Projekt temelji na dveh 

večjih skupinah: 

1. Osnovna šola:  

 starši,  

 otroci,  

 učitelji in  

 nevladne organizacije, ki delujejo v lokalnem okolju. 

2. Občina:  

 sektor za promet,  

 okoljski planer, 

  svet za preventivo v cestnem prometu,  

 predstavnik zdravstvene organizacije,  

 organizator šolskih prevozov. 

Model v katerega se vključuje promoviranje in spodbujanje zdravih potovalnih navad ter ureditev 

varnih poti do šole temelji na trajnostnem načrtovanju lokalnega okolja, z namenom varnega 

vključevanja učencev, družin in ostalih občanov v promet. 
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1.1. Proces Šolskega potovalnega načrta (ŠPN) 

Interes občin in osnovnih šol na lokalni ravni je prvi pogoj, ki ga mora izpolnjevati Šolski 

potovalni načrt (ŠPN).  Sledi proces zbiranja podatkov, s pomočjo anketnih vprašalnikov za 

starše in zaposlene na osnovnih šolah. Hkrati se v razredih beležijo potovalne navade otrok 

(Kako sem danes prišel v šolo?). Na podlagi analize podatkov se ustvari akcijski načrt 

dejavnosti, ki je prilagojen za vsako osnovno šolo. Analiza podatkov o infrastrukturnih ukrepih  

se sporoči na občinsko raven. Sledi izvajanje akcijskega načrta skozi vso šolsko leto. Naslednje  

šolsko leto se proces ponovi, da se ovrednotijo dejavnosti  ŠPN. 

 

Slika 1 Proces delovanja šolskih potovalnih načrtov 
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2. PROFIL IN DEJAVNOSTI ŠOLE 

Ime šole Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Število učencev 291 

Razredi  A, B 

Število parkirišč (zaposleni/obiski) 14 

Opis lokacije (mesto/podeželje..) podeželje 

Delež otrok, ki se vozi s šolskim 

avtobusom (financira občina) 
39,5% 

Delež otrok, ki se vozi s šolskim 

avtobusom (financirajo starši) 
4% 

Ime in aktivnosti  nevladnih organizacij  

kot so zavodi, društva na šoli 
Lokalna civilna iniciativa 

Opis večjih  potovalnih problemov v 

okolici šole 

  

 Jutranje in opoldanske prometne konice  pred in 

za  šolo. 

 Nepravilno parkiranje in vzvratna vožnja. 

Prometna infrastruktura na območju šole  

 

 Za šolo je urejen krožni promet z avtobusno 

postajo. 

 Kolesarska stojala pri  šoli. 

Obstoječe izobraževanje za varno 

vključitev otrok v prometu 

 Kolesarski izpit. 

 Prve ure oddelčnih skupnosti v mesecu 

septembru učitelji razredne stopnje predelajo 

najvarnejšo pot v šolo. 

 Prvošolci skupaj s policistom proučijo prometni 
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Tabela 1 : Profil in dejavnosti šole 

 

  

režim v mestu Slovenj Gradec in kraju Šmartno. 

 Akcija »Postanimo vidni«. 

 Priprava načrta »Varna pot v šolo«.. 

 Udeležba  dneva mobilnosti in sodelovanje pri 

projektu »Policist Leon«. 

 Lutkovna predstava »Varnost v prometu«. 

 Kaj veš o prometu – tekmovanje 

 Jumicar 4. in 5. razred 

Šolski programi s cilji Šolskega 

potovalnega programa (ŠPN) 

(okoljevarstvo, gibanje, ekološki 

programi) 

 

 

Naravoslovni dnevi: 

• Skrb za zadravje 

• Eko dan 

• Tabor: življenje v naravi 

• Okoljska vzgoja 

Tehniški dnevi: 

• Promet 

Športni dnevi:  

• Planinski pohod v okolico s starši 

Interesne dejavnosti: 

• prometno-kolesarski krožek 

• osnove športne motorike 

• šolsko glasilo 

Šola/Svet staršev ( komunikacija) 
•           Spletna stran šole 

• Letaki 
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3. ZEMLJEVID PODROČJA ŠOLSKEGA POTOVALNEGA NAČRTA 

Potovalni načrt krije celotni šolski okoliš Šmartna pri Slovenj Gradcu. Vključuje  naselja; 

Šmartno, Turiško vas, Tomaško vas, Žabjo vas, Mislinjsko Dobravo, Legen, Golavabuka  in 

Brda. 

 

Slika 2 Obravnavano področje ŠPN  
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4. POVZETEK GLAVNIH NALOG  

 

Naloga Začetek Konec 

Priprava projekta in zbiranje informacij 17.1.2014 15.4.2014 

Celoten profil šole 15.3.2014 15.4.2014 

Informiranje šole in staršev o projektu 15.3.2014 15.4.2014 

Izvajanje anket v razredu  v petih zaporednih dneh 20.1.2014 15.4.2014 

Izvajanje anket za družine/starše 20.1.2014 30.1.2014 

Vstavljanje in analiziranje podatkov  razrednih vprašalnikov  1.2.2014 15.3.2014 

Vstavljanje in analiziranje podatkov družinskih vprašalnikov 1.2.2014 15.3.2014 

Analiziranje vrnjenih zemljevidov o poteh (s strani družin) 1.2.2014 15.3.2014 

Izvedba opazovanja/štetja prometa, kolesarjev in pešcev 15.5.2014 15.6.2014 

Analiza  podatkov  in prikazi rezultatov z grafi  1.2.2014 15.4.2014 

Predstavitev  rezultatov šolski komisiji (svet staršev,učitelji, 

svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 

14.4.2014 15.4.2014 

Načrtovanje IZVAJANJA 15.5.2014 30.11.2014 

Dokončanje potovalnega  načrta  s privolitvijo vpletenih 15.5.2014 15.11.2014 

Pridobitev podpisov šolske skupščine in pomembnih oseb 15.5.2014 15.11.2014 
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Posredovanje načrta šolski skupnosti (zbornica) 15.5.2014 30.11.2014 

NADZOROVANJE 10.1.2015 30.5.2015 

Izvedba anket po razredih 2x letno (zimske in poletne 

razmere) 

15.1.2015 15.4.2015 

Izvedba anket po družinah  15.1.2015 15.2.2015 

Vstavljanje in analiziranje rezultatov anket po razredih 15.2.2015 15.5.2015 

Vstavljanje in analiziranje rezultatov družinskih anket 20.2.2015 20.4.2015 

Priprava povzetkov  o novostih  v poročilu 20.4.2015 30.4.2015 

Posodabljanje akcijskega načrta 30.4.2015 30.5.2015 

Posodobitve potovalnega načrta 30.4.2015 30.5.2015 

Tabela 2 Povzetek nalog ŠPN 
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5. REZULTATI VPRAŠALNIKOV 

5.1  Rezultati izpolnjenih vprašalnikov v razredu 

Raziskava  je bila izvedena od 20.1. do 24.1. 2014 po vseh razredih. Vremenske razmere so 

bile zimske, temperatura zunanjega zraka se je gibala od -1 C do 6 C. Od ponedeljka do četrtka 

je bilo oblačno, v petek  je snežilo. 

Raziskava potovalnih navad  PRIHODOV učencev na osnovno šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu 

so prikazane na grafu 1.  Peš je bilo opravljenih 207 poti.  S šolskim prevozom se je v 

raziskovalnem  tednu v šolo pripeljalo 278 otrok. Z avtomobilom je bilo opravljenih 642 poti, 26 

poti pa so starši opravili tako, da so peljali »drugega« otroka v šolo.   

 

Graf  1:  V jutranjih urah pred OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu prevladuje motorni promet! 

Raziskava potovalnih navad  ODHODOV učencev iz osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu 

so prikazane na grafu 2.  Prikazuje število opravljenih poti iz šole v celotnem tednu.  Peš je bilo 

opravljenih 200 poti. S šolskim prevozom se je v raziskovalnem  tednu iz šole odpravilo 338 

otrok. Z avtomobilom je bilo opravljenih 496 poti, 25 poti pa so starši opravili tako, da so odpeljali 

proti domu tudi  sosedovega otroka.   
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Graf  2: Odhodi otrok iz šole od 20.1. do 24.1. 2014 

Raziskava potovalnih navad prihodov in  odhodov učencev , ki so upravičeni do brezplačnega 

organiziranega prevoza v/iz osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu prikazuje Graf 3. V 

raziskovalnem tednu je od vseh upravičencev brezplačnih šolskih prevozov  40% učencev redno 

koristilo brezplačen organiziran prevoz, 20% učencev pa se je s šolskim prevozom peljalo samo 

proti domu. Ostalih 40% učencev ni izkoristilo šolskih prevozov. 

 

Graf  3 Prihodi in odhodi vseh upravičencev do brezplačnega prevoza od 20.1. do 24.1. 2014 
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Na sliki so prikazane potovalne navade staršev in otrok, ki so upravičeni do brezplačnih šolskih 

prevozov.  Z rumeno so označeni vsi tisti, ki imajo mešane potovalne navade (šolski kombi, 

osebno vozilo in kolo). Zelena barva prikazuje vse otroke, ki šolske prevoze redno uporabljajo, z 

rdečo so obarvani tisti, ki šolskih prevozov ne koristijo. Zaradi podvojevanja podatkov so na sliki 

možna odstopanja. 

 

Slika 3 Prikaz izkoristka šolskih prevozov 
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Iz grafa 4 je razvidno, da je odhodov iz šole z organiziranim prevozom več. Iz šole se z 

organiziranim prevozom tako odpelje kar 22% učencev več v primerjavi s prihodi v šolo. 

 

Graf  4 Število prisotnosti na organiziranih šolskih prevozih 

Raziskava je pokazala, da  47% družin, ki niso upravičene do šolskih prevozov  vozi svoje 

otroke z avtomobilom  do šole,  pešači 20% otrok, mešane potovalne navade ima 33% družin.  

 

Graf  5  Potovalne navade družin neupravičenih do šolskih prevozov 
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Na sliki so prikazane potovalne navade staršev in otrok, ki niso upravičeni do brezplačnih 

šolskih prevozov.  Z rumeno so označeni vsi tisti, ki imajo mešane potovalne navade (peš, s 

kolesom,  avtomobilom). Zelena barva prikazuje vse otroke, ki v šolo hodijo peš, s črno so 

obarvani tisti otroci, katere vozijo starši v šolo. Zaradi podvojevanja podatkov so na sliki možna 

odstopanja. 

 

Slika 4 Potovalne navade otrok, ki niso upravičeni do šolskih prevozov 
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5.2  Rezultati družinskih anket 

V družinskih anketnih vprašalnikih  je sodelovalo 91% staršev otrok, ki obiskujejo osnovno šolo 

Šmartno pri Slovenj Gradcu. V naslednjih grafih so predstavljene najpomembnejše ugotovitve.  

Potovalne navade družin so pričakovane, saj je v povprečju učenec oddaljen od šo le 2 km. Z 

avtomobilom vsak dan pelje otroka v/iz šole 72 staršev; vsak dan hodi peš v šolo 24 otrok; s 

šolskim avtobusom pa se konstantno vozi 54 učencev (40%) od 133 upravičencev. Kombinacije 

potovanj s  šolskim avtobusom in avtomobilom se poslužuje 40 staršev; kombinacijo prevozov z 

avtomobilom in pešačenjem 23 staršev; 21 staršev se pri vožnji otrok z avtomobilom v/iz šole 

menjava; 23 otrok poleg hoje, vožnje z avtobusom, avtomobilom uporablja kot prevozno 

sredstvo tudi kolo ali skiro. 

 

Graf  6: Potovalne navade družin po anketnih vprašalnikih 

  



       Šolski potovalni načrt 

18 

 

 

Na grafu 7 so prikazane potovalne navade  vseh družin v na osnovni šoli Šmartno pri Slovenj 

Gradcu. Šolske prevoze redno koristi 21% vseh učencev, vsak dan hodi peš v/iz šole 9%  

učencev, z avtomobilom starši vsak dan pripeljejo  v/iz šole 28% učencev.  Mešane potovalne 

navade ima 42% družin, le-te pa je še posebej potrebno spodbujati k zdravim potovalnim 

navadam (peš, šolski prevozi, kolo,skiro itd.). 

 

Graf  7: Potovalne navade družin 

Glavni vzrok za vožnjo otrok v/iz šole je istočasni odhod v službo ali vožnja mlajšega otroka v 

vrtec/šolo. Drugi najbolj pogost vzrok za vožnjo otrok je nevarnost v prometu zaradi hitrosti 

vozil na cesti. V kolikor so vremenske razmere neugodne se 40 družin odloči za vožnjo otroka 

v/iz šole. Zaradi oddaljenosti od šole ima 37 staršev vzrok, da vozi svoje otroke v/iz šole. 

 

Graf  8 Glavni vzrok vožnje otrok v/iz šole je »pot mimogrede« 
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6. POVZETEK RAZISKAV  

1. Raziskava po razredih ter raziskava po družinah je pokazala da 40% učencev redno 

koristi šolske prevoze, 20 % jih koristi samo za odhod proti domu, 40 % pa jih nikoli ne 

izkoristi, kljub temu da so starši oddali Vlogo za koriščenje šolskih prevozov.  Šolski 

prevozi so organizirani  na podlagi Vlog za brezplačen prevoz, ki ji oddajo starši sami. 

2. Iz  podatka (1) izvira nejevolja staršev, katerih otroci redno koristijo prevoze saj so v 

vprašalnikih navajali naslednje probleme s šolskim  organiziranim prevozom otrok:  

 je prezgoden, 

 čas vožnje je predolg, 

 vozni redi niso usklajeni z urniki učencev. 

3. Najbolj pogost vzrok vožnje z avtomobilom je pot, ki jo opravijo starši mimogrede (peljem 

mlajšega otroka v vrtec/solo; istočasno grem v službo). Na drugem mestu so nevarnosti v 

prometu, največkrat naveden  vzrok nevarnosti je hitrost vozil. 

4. Zaradi velikega števila staršev, ki vozijo svoje otroke v šolo, se v jutranjih urah pred šolo 

pojavi prometna konica, starši nato še nepravilno parkirajo, kar zmanjšuje varnost 

učencev pred šolo. 
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6.1. Predlog  za izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh 

Raziskava je pokazala da se v petih šolskih dneh do šole pripelje vsaj 1100 vozil. Zaradi ožjega 

dostopa z avtomobilom do šole, se pojavljajo prometne konice. Vozniki nepravilno parkirajo1, kar 

še dodatno zmanjšuje varnost otrok.  

Predlog 1: V času začetka in konca pouka, naj policist opozarja voznike  na nepravilno   

parkiranje. Na parkirišča se dodajo informativne table za pravilno parkiranje.  

Predlog 2: Pred šolo se s cvetličnimi koriti ali rampo pri stanovanjskem bloku omeji 

dostop do šole.  Starši bodo lahko parkirali na parkirnih prostorih  za igriščem, saj je od 

tam urejena varna pot do šole. 

 

Drugi najbolj pogost vzrok, da starši vozijo otroke v/iz šole je hitrost vozil. V času šolskega 

pouka, so prometnice, ki vodijo do šole predvsem obremenjene z vozili staršev. Torej je vsak 

posamezni starš odgovoren za prilagoditev vožnje na šolskih poteh in s tem povečanje varnosti 

otrok. 

Predlog 3: V času začetka pouka naj policisti na šolskih poteh preverjajo hitrosti vozil, pri 

tem pa opozarjajo na  prometno varnost otrok, ki pešačijo ali kolesarijo do šole.  

  

                                                           

1 Komentarji staršev zapisani na vprašalnikih 
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6.2.  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 trenutnem šolskem letu za naslednje šolsko  

leto. Zaradi novo sestavljenih šolskih urnikov skozi poletje, nobeden starš ne ve kako bo potekal 

urnik njihovih otrok v naslednjem šolskem letu 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. Zato vloge za šolske prevoze za naslednje leto oddajajo vsi starši. 

Kvaliteta šolskih prevozov se bo izboljšala samo 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 , 

četudi jih ne bodo koristili. 

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

prvega oktobra v tekočem šolskem letu, ki traja do prvega oktobra v naslednjem šolskem 

letu. 

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.  

5. V kolikor otroka, za katerega so starši oddali vlogo za brezplačen organiziran prevoz, ne 

bo na mesečnem seznamu, bodo starši s strani MO Slovenj Gradec  opozorjeni, da naj 

ne oddajajo vloge za brezplačen organiziran prevoz v naslednjem letu , če otrok le-tega 

ne bo izkoristi. 
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Primer enostavnega mesečnega beleženja prisotnosti petih učencev  na šolskih prevozih. 

  Mesec: PONEDELJE

K 

TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

 IME IN PRIIMEK 
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1            

2            

3            

4            

5            

1 Ime in priimek naj pišejo učenci sami 

2 Prisotnost na avtobusu označi z navpično črto I (vsak ponedeljek narediš en črtico za vožnjo v šolo in eno črtico ko se pelješ domov) 

 
Tabela 3 Spremljanje prisotnosti učencev na šolskih prevozih 

 

 

 

 

ZAPIS PRIHODOV NA  PRVA IN KONČNA POSTAJALIŠČA (september) 

 
 

 

RELACIJA:___________________________________________________________________________ 
(nap. M. Dobrava-Šola-M. Dobrava)  

 

 Prihod do prvega postajališča naziv______________________(ura)______________________ 

prihod v šolo(ura)_____________________  

 

 1. Odhod iz šole (ura)_____________________ 

 2. Odhod iz šole (ura)_____________________ 
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7. NEVARNE POTI IN PROMETNE TOČKE V ŠOLSKEM OKOLIŠU 

V anketi je bilo zastavljeno vprašanje: “Kje starši vidite nevarnosti v prometu?” Na podlagi 

odgovorov je bilo takoj jasno razvidno, da se nevarnosti v prometu delijo na: 

 nevarnosti v infrastrukturi ter 

 nevarnosti zaradi neprimerne vožnje motornih vozil. 

V  tabeli je prikazanih pet najbolj kritičnih točk, ki predstavljajo  nevarnost za otroke v primeru 

pešačenja in kolesarjenja. 

 Nevarna točka-

odsek 

Zakaj? Rešitev 

1. Ovinek pri cerkvi sv. 

Martina  

Prehod za pešce je na mestu, 

kjer voznik ne  opazi pešca 

pravočasno.  

Učenci naj bodo na tem prehodu za 

pešce  pozorni na vozila, ki se 

pripeljejo iz Legna. 

2. Neposredna okolica 

šole 

Nepravilno parkiranje in vzvratna 

vožnja iz parkirnih mest pred in 

za šolo. 

Otroci naj hodijo po pločniku, starši, naj 

otroke odložijo pred/za igriščem.  

3. Lokalne ceste  Ni pločnikov in cestne 

razsvetljave (Žabja vas-Turiška 

vas, Šmartno –Krnice). 

Otroci naj hodijo po levi strani vozišča,  

na torbah naj imajo kresničke. Svetle 

torbe in oblačila  povečajo vidnost otok 

na cesti.  

4 Avtobusna postaja pri 

»Spodbujanu« 

Otroci morajo hoditi ob glavni 

regionalni cesti do postajališča. 

Otroci naj hodijo do postajališča za 

naseljem po javni poti. 

5 Steza za pešce in 

kolesarje 

Na križiščih z lokalno cesto 

imajo prednost vozila. Otrok 

lahko spregleda vozilo. 

Otroka podučimo, da naj bo pazljivi na 

talne oznake (rdeča barva), ki opozarja 

na križišče. Na križiščih se naj ustavi in 

se še enkrat prepriča, da lahko varno 

prečka lokalno cesto. 

Tabela 4 Nevarni odseki na šolskih poteh 

 



       Šolski potovalni načrt 

24 

 

 

7.1  Prikaz in opis nevarnih točk 

1. Ovinek in prehod za pešce pri cerkvi sv. Martina 

V šolskem okolišu je bil izpostavljen nevaren  prehod za pešce pri cerkvi sv. Martina. Prehod 

za pešce je na mestu, kjer voznik ne  opazi pešca pravočasno. Izpostavljena je bila tudi 

hitrost vozil od Zadruge do cerkve sv. Martina. Na tej relaciji je bil postavljen merilec hitrosti 

na katerem je bilo zaznati samo dve prekoračitvi hitrosti nad 30 km/h. Kljub temu naj bodo 

učenci na tem prehodu za pešce  pozorni na vozila, ki se pripeljejo iz Legna. Na njihovo 

pozornost na tem odseku naj dnevno opozarjajo starši in učitelji in sicer pred odhodom v šolo 

in iz nje.   

 

 

Slika 5 Prehod za pešce 
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2. Neposredna okolica šole 

Več družin je zapisalo nekako takole:”V jutranjem času je v okolici šole prometna konica. 

Vozniki nepravilno parkirajo in vozijo vzvratno, kar zmanjšuje varnost učencev v okolici šole.”  

Vzvratna vožnja iz parkirnega mesta predstavlja veliko nevarnost zlasti za manjše otroke. V 

Sloveniji so že bile zabeležene smrtne žrtve otrok zaradi  vzvratne vožnje.  

Pravilno parkiranje, poveča varnost vseh otrok, ne samo manjših. Ko starši pripeljejo na 

parkirišče naj parkirajo vozilo na parkirno mesto vzvratno. To je še zlasti pomembno, ko 

zapuščajo parkirni prostor, saj bodo takrat lažje sledili in zaznali  gibanje otrok na parkirišču. 

Otroci naj hodijo po pločniku, starši pa naj otroke odložijo pred/za igriščem ali najbližji 

avtobusni postaji. Manjše otroke naj imajo starši pod budnim očesom in naj otroke opozorijo 

na nevarna vozila še preden otroci stopijo na parkirišče. 

 

  

Slika 6 Parkirišče pri vrtcu in stranskem vhodu 

šole 

Slika 7  Parkirišče za igriščem 
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3. Lokalne ceste 

 

Na odsekih Žabja vas-Turiška vas, Šmartno –Legen je opaziti izrazito pomanjkanje javne 

razsvetljave in pločnikov. Otroci se naj držijo leve strani vozišča,  v temi in mraku naj 

vedno nosijo s seboj kresničke in odsevnike, oblečeni pa naj bodo v svetla oblačila 

  

Slika 8  Odsek Legen -Šmartno Slika 9 Lokalna cesta  proti Turiški vasi 

4. Avtobusna postaja pri »Spodbujanu« 

 

Otroci naj hodijo do postajališča za naseljem po javni poti za naseljem.  Otrokova varnost 

se bo na ta način nadpovprečno izboljšala. Narisana pot je dolga 400 m, ali 5 minut hoje. 

Na Uradu za promet že poteka proces za ureditev tega odseka 

 

Slika 10 Postajališče pri »Spodbujanu«.  
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5. Steza za pešce in kolesarje  

 

Starši in učitelji naj na sprehodih in kolesarskih izletih otroke poučijo o varnem prečkanju 

križišč in vedenju na kolesarskih stezah.  Otroka podučimo, da naj bo pazljiv na talne 

oznake (rdeča barva), ki opozarja na križišče. Pri znaku se naj otrok ustavi in se še enkrat 

prepriča, da lahko varno prečka cesto. 

 

 

Slika 11 Križišča na stezi za pešce in kolesarje 
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7.2  Nevarni odseki na šolskih poteh 

Najbolj pogoste komentarje in predloge, ki ste jih podali starši so bili posredovani Uradu za 

promet MO Slovenj Gradec. Nekaj teh odsekov se že rešuje, nekaj problemov pa je žal 

nerešljivih. Na sliki so predstavljene nevarnosti v prometu, ki so jih izpostavili starši. Na kratko 

so zapisani odgovori Urada za promet MO Slovenj Gradec. 

 

Slika 12 Nevarni odseki na šolskih poteh 
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1. PREHOD ZA PEŠCE PRI CERKVI SV. MARTINA 

Rešitve, ki so jih podali starši 

 umirjanje prometa, 

 na prehodu pešec ni viden za vozila, ki prihajajo iz smeri Legen. 

Odgovor Urada za promet:  V zvezi z prehodom za pešce pred cerkvijo Sv. Martina je bil 

že pred leti opravljen ogled s strani Referata za promet, predstavniki Sveta staršev in 

Vaško skupnostjo Šmartno. Dogovorjeno je bilo, da prehod za pešce ostane, neposredno 

pred cerkvijo se označijo optično-zvočne ovire, pri Brezovnikovi hiši se označi nov prehod 

za pešce, katerega morajo uporabljati otroci kadar hodijo k verouku. 

2. METULOV BREG 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 umirjanje prometa z »ležečimi policaji«;  

 preglednost-ogledalo;  

 pločnik.  

Odgovor Urada za promet: Lokalna cesta Metulov breg – v letošnjem letu se izvede 

preplastitev ceste z označenim pasom za pešce od G1/4 do prevozništva Miki. 

3. DOSTOP DO POSTAJALIŠČA PRI »SPOBJANJU« 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 Izgradnja pločnika ob glavni regionalni cesti 

Odgovor Urada za promet:  Postajališče Spobjan – v letošnjem letu se načrtuje izgradnja 

makadamske poti za naseljem. Trenutno na tem postajališču vstopa  en otrok.  

4. LOKALNA CESTA KRNICE 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 pločnik,  

 most čez reko Mislinjo,  

 prehodi za pešce, ter  

 ureditev vstopne postaje pri cerkvi sv. Jurija. 
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Odgovor Urada za promet:  Lokalna cesta Krnice – že nekaj let je v načrtu izgradnja 

pločnika in izvedba ukrepa za umirjanje prometa pred vstopom v naselje v obliki 

smernega zamika vozišča. Sama izgradnja je pogojena tudi z odločitvijo Vaške skupnosti 

Šmartno o prioritetah izgradnje infrastrukture. V prejšnjih letih se je tako izgradil pločnik 

Šmartno – Žabja vas. 

 

5. KRIŽIŠČA NA DRŽAVNI IN GLAVNI REGIONALNI CESTI PRI ODSEKIH ZA TURIŠKO 

VAS, TOMAŠKO VAS IN ŽABJO VAS  

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 prehodi za pešce 

 umirjanje prometa  

 semaforji za pešce 

Odgovor Urada za promet:  Križišča na državni cesti G1/4 za Turiško vas, Tomaško vas 

in Žabjo vas: prehodi za pešce in umirjanje prometa niso izvedljivi, za kritična križišča se 

razmišlja o izgradnji podhodov ali nadhodov. 

 

6. LOKALNA CESTA OD ŽABJE VASI DO TOMAŠKE VASI 

Rešitve, ki so jih podali starši 

 umirjanje prometa z »ležečimi policaji« 

 izgradnja manjkajočega pločnika 

Odgovor Urada za promet:   Lokalna cesta Žabja vas – Tomaška vas – Turiška vas – na 

tem odseku ne načrtujemo izgradnje pločnika saj je zgolj 150 m naprej izgrajena steza za 

pešce in kolesarje. 

 

7. DRŽAVNA CESTA LEGEN- KOPE 

Rešitve, ki so jih podali starši: 

 umirjanje prometa, z »ležečimi policaji« 

  postavitev prometnih znakov Otroci na cesti.  

Odgovor Urada za promet:  Državna cesta Legen – Kope. Država, ki je upravljalec ceste        

načrtuje izgradnjo pločnika do priključka Dvorska vas. 
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7.3 Varne šolske poti 

Slika prikazuje površine namenjene za pešce, manj prometne lokalne ceste ter prehode za 

pešce v radiu 800 m oddaljenosti od osnovne šole.  

 

     površine za pešce   prehodi za pešce 
 manj prometne ceste  

  steza za pešce in kolesarje 
 OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Slika 13: Varne šolske poti 
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8. CILJI ŠOLSKEGA POTOVALNEGA NAČRTA 

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.  

8.1 Splošni cilji ŠPN v osnovni šoli Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 Organiziranje šolskih pohodov z opazovanjem prometa v okolici šole in šolskih poteh.  

 Organizacija  dneva » Gremo peš/z avtobusom/kolesom v šolo« 

 Uvedba prometne vzgoje v učne načrte predmetov spoznavanja okolja, naravoslovje, 

tehnike, ter v skoraj vse predmete skozi vso šolsko leto. 

8.2 Glavni cilji ŠPN v osnovni šoli Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Glede na rezultate anket so utemeljeni naslednji glavni cilji tega projekta: 

 Ozaveščanje staršev za resnost oddaje vloge za brezplačne organizirane prevoze in 

izkoriščanje le-teh.  

 Zmanjšanje gneče in povečanje varnosti v okolici  šole. 

 Povečanje aktivnega potovanja  v šolo (uporaba šolskih prevozov/koles/hoje).  

 Ozaveščanje o zdravih potovalnih navadah tekom šolskega leta. 
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9. NAČRT DELA ZA OSNOVNO ŠOLO ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 

Načrt dela vsebuje že uveljavljene aktivnosti prometne vzgoje v šoli, nekaj aktivnosti je z uvedbo 

Šolskega potovalnega načrta že izvedenih. Dodatne  aktivnosti za učitelje in šolsko skupnost ne 

predstavljajo velikih sprememb v učnem načrtu.  

1. Na roditeljskih sestankih učitelji posredujejo večje ugotovitve anketnih vprašalnikov ŠPN 

(nap. nepravilno parkiranje pred šolo, uvajanje otrok na vključitev v promet kot pešec, 

kolesar itd. ) 

2. V šolskem biltenu se napiše članek o pomenu vsakodnevne hoje na zdravje otrok.  

3. Uvedba prometne vzgoje v šolski sistem ( delovni listi v prilogi)2;) 

a. Kako sem danes prišel v šolo  (1. – 5. razred). 

b. Vpliv prometa na okolje (7.-9. razred). 

c. Koliko nas stane avto (3. – 9. razred). 

d. Igra »Prometna Kača« (1. – 9. razred). 

4. Organizacija dneva »Peš v šolo«  na svetovni dan hoje. 

                                                           

2 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah 



 

 

 

Ukrepi  in aktivnosti prometne vzgoje za  leto 2014/2015 so navedeni v sledečem načrtu dela. 

Delo/pobuda Naloge Odgovornost 
Datum 

začetka  

Datum 

zaključka 
Trajanje 

Cilj 1: Izboljševanje varnosti otrok na poti v šolo in v okolici šole 

Varnost na cesti Pravilniki o varni vključitvi v promet SVP, policija 1.9.2014 1.11.2014 2 meseca 

Zgled staršev  Sporočila za šolo in komunikacija s 

starši (roditeljski sestanki) 

Šola 1.9.2014 1.5..2015 Roditeljski sestanek v 

septembru in aprilu 

Predstavitev osebne varnosti 

in varnosti na cesti 

Predstavitev o varni vključitvi v 

promet 

Policija, šola, 

starši 

1.9.2014 30.9.2014 1 mesec 

Izboljšaj ločenost med vozili in 

pešci/kolesarji na območju 

šole 

Predlog povečanja peš con v okolici 

šole  

Občina  15.3.2014 15.8.2014 5 mesecev 

 

Izpostavi manjkajoče pločnike, 

prometne znake 

Predlog izgradnje pločnikov in 

postavitev prometnih znakov  

Občina 15.3.2014 15.6.2014 3 mesece 

Izboljšaj vidljivost na prehodih 

in lokalnih cestah 

Rezanje rastlin za boljšo preglednost Občina  1.9.2014  15.6.2015 Celo šolsko leto 

Umirjanje prometa Predlog lokacij umirjanja prometa. Policija 15.3.2014 15.6.2014 3 mesece 
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Knjižica najboljših poti »Varna 

pot v šolo« 

Ustvari zemljevid najboljših poti in 

predstavi družinam/šoli 

Šola/Društvo 

varno aktivnih 

poti, policija 

15.5.2014 1.9.2014 4 mesece 

Kaj veš o prometu Tekmovanje Šola 1.9.2014 25.5.2015 Celo šolsko leto 

Cilj 2: Povečanje zavedanja o zdravih potovalnih navadah 

V šolskih biltenih se objavijo 

članki  o zdravju in pomenu 

vsakodnevnega gibanja 

V skladu z zdravstvenimi predpisi Zdravstveni dom / / 1x na leto pred izidom 

šolskega časopisa-Biltena 

*
Kako sem danes prišel v šolo  Učenci zapisujejo, kako so prišli v 

šolo, učitelji/ce na koncu tedna 

posvetijo 45 minut za debato z 

učenci 

Učitelji/ce (1.-5. 

razreda) 

15.2.2014 15.5.2014 2x na leto po 5 šolskih dni 

*
Vpliv prometa na okolje  Učenci izračunajo svoj Ogljični odtis 

v enem letu  

Učitelji/ce – 

Kemije (7.-9. 

razreda)  

15.2.2015 15.5.2015 2 šolski uri/ datum po izbiri  

*
Koliko nas stane avto Namen aktivnosti je spodbuditi otroke 

in starše k izračunom stroškov  

povezanih z avtom  

Učitelji/ce 

Matematike od 3.-

9. razreda 

15.2.2015 15.5.2015 1 šolska ura in delo doma/ 

datum po izbiri 

*
Igra »Prometna Kača« Igra traja 5 šolskih dni, temelji na Učitelji/ce od 1.-9. 15.4.2015 30.4.2015 5 šolskih dni po 10 minut + 
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zbiranju točk, ki jih dobijo učenci, ki 

pridejo v šolo na okolju prijazen način 

razreda  1 šolska ura  

Cilj 3: Spodbujanje zdravih potovalnih navad 

Odlagališče/ Krajša  pot do 

šole 

Določitev varne lokacije v bližini šole 

kjer lahko starši odložijo otroke 

SPV/Društvo 

varno aktivnih 

poti, občina 

september september Ogled okolice šole v 

jutranjih urah 

Svetovni dan hoje 

  » Peš v šolo« 

Šolski avtobusi/kombiji/avtomobili 

pripeljejo otroke do večjega, 

parkirišča ,nato gredo peš do šole.  

Šola 15. oktober 15. oktober Dogodek 1x na leto 

Dan mobilnosti »Policist Leon« / Šola september september september 

Najbolj varna pot do šole Prve ure oddelčni učitelji razredne 

stopnje predelajo najvarnejšo pot v 

šolo. 

Učitelji/ce od 1.-5. 

razreda 

september september september 

Preučitev prometnega režima 

s policistom 

Akcija za prvošolce. Policija in Šola september september september 

Akcija«Postanimo vidni« / SVP / / september 

Lutkovna predstava »Varnost v 

prometu« 

Lutkovna predstava Učitelji/ce / / / 

Cilj 5: Varno kolesarjenje v/iz šole 
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Tečaj varnega kolesarjenja Tečaj za učence 5. razreda Kolesarski krožek / / / 

Najboljše kolesarske poti Zemljevid najboljših poti za 

kolesarjenje do šole in promocija. 

Šola in SPV september september september 

Prostor za  kolesa Varen prostor za hrambo koles Šola Marec 2015 April 2015 2 meseca 

Cilj 6: Spremljanje  uspehov projekta (letno) 

Spremljanje potovalnih navad 

učencev 2xletno 

Kako  sem prišel v solo? Predaja 

rezultatov šolskemu odboru 

1.-5. razred Januar 2015,  April 2015 2 tedna in 1 šolska ura v 

razredu 

Spremljanje sprememb 

potovalnih navad družin 

Anketni vprašalniki za družine Društvo varno 

aktivnih poti 

Februar 2015 April 2015 3 mesece 

Cilj 7:  

Ozaveščanje Poročanje o projektu učiteljem in 

staršem 

Društvo varno 

aktivnih poti 

September 2014 September 

2014  

1 dan 

Evalvacija Analiza izboljšav Društvo varno 

aktivnih poti 

Januar 2015  Marec 2015 3 mesece 

Tabela 5 Plan aktivnosti prometne vzgoje v OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 



 

 

11. ZAKLJUČEK 

Primestno osnovno šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu obiskuje 291 učencev. Povprečna 

oddaljenost učencev od šole do doma je 2.5 km. Upravičencev do brezplačnih šolskih prevozov 

je kar 39.5%. Učenci, ki so od šole oddaljeni od dveh do štirih kilometrov, lahko koristijo šolske 

prevoze z doplačilom, takih učencev je 13 ali 4%.  

Raziskava je pokazala, da je največ poti v in iz šole opravljenih z osebnim vozilom. Vzrok, da 

starši otroke vozijo v/iz šole je predvsem pot, ki jo opravijo mimogrede, ko odhajajo v službo ali 

peljejo mlajšega otroka v šolo. Drugi najpogostejši vzrok za vožnjo otrok v/iz šole je nevarnost 

na šolskih poteh zaradi neprimerne vožnje vozil. Zaradi velikega števila staršev, ki pripeljejo 

svoje otroke v šolo z osebnim vozilom, v jutranjih urah pred šolo nastaja prometna konica.  Torej 

so za prometno konico pred šolo v veliki meri odgovorni prav starši. Zaradi teh ugotovitev, je 

potreben  poseben  poudarek na ozaveščanju  staršev voznikov ter uvajanju varne vključitve 

otrok v prometno okolje.   

Društvo varno aktivnih poti podaja naslednje predloge: »v jutranjih urah naj bo na parkiriščih v 

okolici šole prisoten policist, ki opozarja starše o pravilnem parkiranju vozil;  ob parkirišču se na 

vidno mesto postavi opozorilo za pravilno parkiranje; pred začetkom pouka naj policisti na 

šolskih poteh preverjajo hitrost vozil, pri tem pa opozarjajo na  prometno varnost otrok (poudarek 

na pešcih in kolesarjih); starši naj v prostem času skupaj z otrokom prehod ijo ali prekolesarijo  

pot do šole, šola poskrbi za sprehode na šolskih poteh s poudarkom na opazovanju prometa«  

Eden izmed večjih problemov osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu je brezplačni  šolski 

prevoz, ki je organiziran  na podlagi vseh oddanih vlog torej na 100% udeležbo. Šolske prevoze 

redno koristi zgolj 40% upravičencev. V prihodnosti bo potrebno skrbno ozavestiti starše o 

odgovornosti oddaje vlog za koriščenje šolskih prevozov. Na podlagi vlog se lahko načrtujejo 

krajše poti šolskih kombijev in bolj prilagojeni vozni redi učencem, ki redno izkoriščajo 

brezplačne šolske prevoze. Predlogi  izboljšanja kvalitet šolskih prevozov so navedeni v šestem 

poglavju. 
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Na osnovni šoli Šmartno pri Slovenj Gradcu je potrebno starše in njihove otroke ozaveščat in 

spodbujat o zdravih potovalnih navadah. 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 in varnost v cestnem prometu). S 

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

večala strpnost občanov v prometu, starši  pa bodo pričeli razmišljati, da bi lahko njihovi otroci 

vsak dan do šole pešačili,  kolesarili ali uporabljali šolske prevoze. 
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10. PRILOGE  

1. Priloga : KAKO SEM DANES PRIŠEL V ŠOLO? 3 

                                                           

3 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (str. 42-45) 
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2. Priloga: VPLIV PROMETA NA OKOLJE?4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (str. 72) 
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4.Priloga:  IGRA PROMETNA KAČA6 

 

 

 

                                                           

6 Vir: Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (str. 85) 


