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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 delovne skupine 
šole s predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – SPVCP občine KRŠKO je  
dne ________ objavila    

 

 

NAČRT ŠOLSKIH POTI 
OSNOVNE ŠOLE RAKA 

 

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 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 visi na vidnem mestu v šoli (nad stopniščem iz garderobe proti razredni 
stopnji). 
Na vsakem začetku šolskega leta načrt bližnje okolice šole z nevarnimi odseki pregledamo in po 
potrebi dopolnimo.  

 
Slika 1: Načrt bližnje okolice šole z nevarnimi potmi in nevarnimi odseki. 
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Starši1 (skrbniki, rejniki) so dolžni skrbeti ali izvajati nadzor 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 sprejema ukrepe za 
umirjanje prometa.  
 

1.2 Splošni podatki o šoli  

 
Naziv šole: OŠ RAKA 
Ustanovitelj: OBČINA KRŠKO 
 
Šolski okoliš: Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta občine 
Krško spadajo v šolski okoliš OŠ Raka naslednja naselja:  
Ardro pri Raki, Brezje pri Raki, Celine, Cirje, Dedni Vrh, Dolga Raka, Dobrava pod Rako, Dolenja 
vas pri Raki, Gmajna, Goli Vrh, Gradišče pri Raki, Jelenik, Koritnica, Kržišče, Mali Koren, Mikote, 
Pijana Gora, Planina pri Raki, Podlipa, Podulce, Pristava pod Rako, Površje, Raka, Ravno, Sela 
pri Raki, Smednik, Straža pri Raki (vse, razen hišne številke 31), Videm, Veliki Koren, Vrh pri 
Površju, Zabukovje pri Raki, Zaloke. 
 

 
Slika 2: Šolski okoliš OŠ Raka 
(spletna povezava: https://drive.google.com/open?id=1XjXwG9i4UU4kJ9MPWTuTqm7Shhk&usp=sharing) 

                                                
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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Število učencev po triadah in načinu prihoda v šolo:  
 
ŠTEVILO UČENCEV PO TRIADAH: 

1. triada   97 učencev 
2. triada 88 učencev 
3. triada 71 učencev 

skupaj: 256 učencev 
 
 
NAČINI PRIHAJANJA UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO RAKA 
 
ŠOLSKI OKOLIŠ 

NASELJE  RAZRED 

 
 

1.
a 

1.
b 

2.
a 

2.
b 

3. 
a 

3. 
b 

4. 5.
a 

5. 
b 

6. 7. 8. 9. SKU
PAJ 

NAČIN 
PRIHODA V 
ŠOLO 

Ardro pri Raki    2 1  1 1  1 2 2 1 1 12 kombi 

Brezje pri Raki 1  1     1    1 1 5 kombi 

Celine 1      1 1  1 3   7 avtobus 

Cirje  2  1   1 2  1 3   10 kombi/peš 

Dedni Vrh 1             1  starši 

Dolga Raka     2 1        3 avtobus 

Dobrava pod Rako               avtobus 

Dolenja vas pri Raki 4  1 1   1 1  2  2  12 kombi 

Gmajna 1 3 2 1 3  2 4 2 4  2  24 avtobus 

Goli Vrh      1 1       2 avtobus 

Gradišče pri Raki                  

Jelenik    1  1 1 1    2 1 7 avtobus 

Koritnica  2  1      1 1   5 avtobus 

Kržišče    1 1  1   1 1 2 1 8 avtobus 

Mali Koren   1   1   1  2   5 avtobus 

Mikote     1 1   1 1   4 8 avtobus 

Pijana Gora                 

Planina pri Raki    2  1 1 2 1 1 1   9 avtobus 

Podlipa  1            1 avtobus 

Podulce 1  1   1 2 1  3 2   11 peš/kombi 

Pristava pod Rako            3  3 avtobus 
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Površje           1  1 2 kombi 

Raka 1  3 2 1 7 8 2 4 4 7 6 2 47 peš 

Ravno   1 1 1    1   1  5 avtobus 

Sela pri Raki 1 2 1  2 1 1  4   1  13 avtobus 

Smednik  1            1 avtobus 

Straža pri Raki  1 1  1   2 1     2 8 avtobus 

Videm 1 1  1      3 2 1  9   

Veliki Koren               avtobus 

Vrh pri Površju               kombi 

Zabukovje pri Raki  1 1   2   1    1 6 kombi 

Zaloke    2 1     1  2 1 7 avtobus 

SKUPAJ 15 14 15 17 13 18 25 16 17 27 26 24 16 243  

 
 
 
DRUGI OKOLIŠI 

NASELJE  RAZRED 
 1.

a 
1.
b 

2.
a 

2.
b 

3. 
a 

3. 
b 

4. 5. 
a 

5. 
b 

6. 7. 8. 9. SKUPAJ NAČIN 
PRIHODA 
V ŠOLO 

Apnenik pri Velikem 
Trnu 

        1     1 s starši 

Brezovo      1  1      2 s starši 
Brezovska Gora             1 1 s starši 

Brusnice           1   1 s starši 
Dolnje Orle        1      1 s starši 
Dolenje Radulje             1 1 s starši 

Drenovec     1         1 s starši 
Rovišče   1  1         2 s starši 
Senuše             1 1 s starši 

Štrit            1  1 s starši 
Zameško     1         1 s starši 

SKUPAJ   1  3 1  2 1  1 1 3 13  
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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 bomo opravili s pomočjo: 
● poročil in statističnih podatkov policije, pristojnih občinskih služb in upravljavcev cest in 

površin namenjenih pešcem in kolesarjem, 
● zabeležk in slikovnega gradiva s terenskega ogleda nevarnih križišč, prometne 

signalizacije, nevarnih prehodov za pešce, neustreznih pločnikov za invalide na vozičkih, 
kolesarske poti ipd.   

● anket med učenci in starši. 

 

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. 
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Ugotovitve o pomenu poznavanja otrokovega vedenja v prometnih situacijah (, Prvi koraki v 
svetu prometa)  
V knjižici Prvi koraki v svetu prometa sta Mateja Markl, Bojan Žlender orisala pogled otrok 
na prometne situacije: 
Otroci so dnevno vključeni v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi 
sodobnega prometa. Vsak nov dan postavlja pred odrasle in otroke nove izzive, obveznosti in 
nevarnosti. Otroka moramo pripraviti na samostojno sodelovanje v prometu. Pripraviti ga 
moramo na nekaj, česar zaradi svoje telesne in duševne razvitosti do desetega leta starosti v 
resnici še ne bo zmogel. To je edina prava pot, da si bo otrok pridobil potrebno znanje, izkušnje 
in načela, da se bo znašel v prometu in se bo tam odgovorno obnašal. Vedeti moramo, da hote 
ali nehote vzgajamo otroka za pravilno ravnanje v prometu vsak trenutek, ko smo z njim v 
prometu. Vedeti moramo, da teoretično znanje še ne zagotavlja, da se bo otrok v prometu tudi 
ustrezno obnašal. V prometu otrok brez staršev in odraslih ne sme in ne zna sodelovati. Pogosto 
pozabljamo na to, da otrokom že majhnost ne omogoča, da bi imeli tak pogled v dogajanje na 
prometu kot odrasli. Pri hoji in teku  do določene starosti še niso dovolj spretni, predvsem pa 
imajo mlajši otroci težave v prometu zaradi postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja, ki 
je pri vsakem otroku drugačna. 
 
Ne smemo pozabiti, da otroci:  

● nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z 
leve ali desne, 

● dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz katere smeri se sliši zvok vozila, 
● ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj, 
● pogosto zamenjujejo pojma levo – desno, 
● ne zmorejo dolgotrajne koncentracije, 
● da se njihova pozornost hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo, in hitro jih kaj 

zmoti (hitro pozabijo, ali so videli vozilo, ki se približuje), 
● ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil prečkanja ceste in se morajo naučiti 

tega ravnanja na vsaki ulici ali cesti posebej. 
 

 
Zaradi razvoja mišljenja pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če oni sami vidijo avto, ki se 
približuje, vendar to velikokrat ni res, zato je ogrožena njihova varnost.  
Največ žrtev je med otroki pešci med četrtim in sedmim letom starosti, ko še ne zmorejo vseh 
zahtev sodobnega prometa. Zato so jim potrebni pomoč, učenje, nasveti, vodenje in nadzor 
odraslih.  
 
 
Otroci morajo biti zato kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne 
pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. Šola in starši s svojim zgledom ter 
prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu. 
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PROMETNO-PREVENTIVNE AKCIJE  
 
 
ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 
 

 Voznika učencev v šolo in domov sta se v avgustu  udeležila tečaja varne vožnje v 
Centru varne vožnje na Vranskem. 

 
● Prvošolci prejmejo rumene rutice in kresničke, da bodo na cesti bolj vidni.  

 
● Učence od  1. do 3. razred obišče policist – pogovorijo se o varnosti v prometu. Opozori 

jih na varno in pravilno prečkanje ceste, na varnost v avtomobilu, na varno vožnjo s 
kolesom (le v spremstvu staršev). 

 
● Učiteljice razredničarke se z učenci pogovorijo o najbolj varnih šolskih poteh, pravilih 

vedenja na šolskem avtobusu in kombiju, o varni vožnji s kolesom ter učencem podajo 
osnovne prometno-varnostne vsebine. 

 
● Postavitev triopan znakov – šolska pot/vozi previdno (v okolici šole). 

 
● Dežurni policist in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov bodo prvih deset dni pouka 

pazili na varnost učencev na nevarnih mestih v okolici šole. Najmlajšim udeležencem 
bodo pomagali prečkati cesto, voznike pa bodo s svojo prisotnostjo opozarjali na 
upočasnitev vožnje. 

 
● Pri pouku tehnike in tehnologije v 6., 7. in 8. razredu se z učenci pogovorimo o varnosti 

v prometu. Učenci obnovijo ključna znanja o ravnanju v cestnem prometu (kot pešec, 
kolesar, sopotnik).   

 
 
MED ŠOLSKIM LETOM 
 

● Učenci od 1. do 3. razreda pri urah spoznavanja okolja obravnavajo tematski sklop 
Varno v prometu. Učenci praktično utrdijo in obnovijo svoje znanje.  

 
● Razredničarke oz. razredniki se z učenci od 4. do 9. razreda v okviru ur oddelčne 

skupnosti pogovorijo o kolesarjih in motoristih v prometu ter skrbi za varnost. 
 

● Sodelovali bomo v Tednu mobilnosti, ki ga organizira Občina Krško. 
 

●  Učenci 9. razreda bodo v Tednu mobilnosti izvedli tehniški dan varnost v prometu in se 
udeležili predavanja in delavnic, ki jih organizira Zavod Varna pot v sodelovanju s 
Šolskim centrom Krško.  

 
● Učenci 1. triletja bodo sodelovali v likovnem natečaju, ki ga razpisuje NIJZ (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje) na temo OTROCI IN VARNOST V PROMETU – alkohol. 
 

● Zunaj ob izvajanju različnih aktivnosti učence vseh razredov opozorimo na obnašanje na 
avtobusu in na pločniku oz. cesti, po kateri v okviru dejavnosti hodimo. 
 

● Policijo bomo obveščali o datumih dni dejavnosti, ki so vezani na avtobusni prevoz in 
bodo izvedeni izven šolskega okoliša. Imeli bodo možnost preveriti naključno izbrano 
vozilo in šoferja. 
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● Učenci 4. razreda sodelujejo v projektu Bodi preViden. Učenci pišejo pisma svojim 
starim staršem, v katerih jih opozarjajo na uporabo kresničk. Z akcijo opozarjamo 
učence, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih 
materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev. 

 
● PROMETNI KOTIČEK je namenjen učencem in njihovim staršem in vsebuje Načrt šolskih 

poti ter drugih aktualnih vsebin. 
 

● Učenci 5. razreda sodelujejo v projektu Policist Leon svetuje. Učenci se seznanijo z 
odnosom do neznanih oseb, s pravilno rabo pirotehničnih sredstev in ostalimi 
prometnimi vsebinami. 

 
● Učenci 5. razreda se usposabljajo za vožnjo s kolesom. Učenci pridobijo teoretična 

in praktična znanja o prometnih znakih, pravilih in ustreznem ravnanju v prometu.  Po 
teoretičnem izpitu o prometnih pravilih sledi  pregled opreme koles, praktično 
usposabljanje na spretnostnem poligonu in praktično usposabljanje v dejanskem okolišu 
šole ter praktična izpitna vožnja. Učenci prejmejo nalepko Varno kolo.  

 
● Zainteresirani učenci od 6. do 9. razreda imajo možnost vključitve v prometni krožek in 

udeležbo na tekmovanju Kaj veš o prometu. 
 

● Veliko časa bomo posvetili pogovoru o prometni varnosti in obnašanju na cesti. Učence 
bomo opozarjali na obnašanje in previdnost na delih cestišča, ki so ožji, nepregledni, 
brez pločnikov. V prvem triletju se bodo o varnem vključevanju v promet pogovarjali pri 
pouku, v 2. in 3. triadi pa pri pouku in urah oddelčne skupnosti. 

 
● Da bo varnost učencev večja, bodo učitelji učence spremljali na avtobus, čeprav tega ne 

zahteva noben pravilnik. 
 

● Za večjo varnost učencev vozačev, ki se vozijo v smeri Planina, je z avtobusnimi šoferji 
dogovorjeno, da učenci iz šole na postajo pridejo šele, ko se avtobus ustavi na avtobusni 
postaji. 

 
● K uram športa na šolskem igrišču bodo učenci hodili čez zelo prometno cesto, zato bomo 

z nenehnim vzgojnim delovanjem vplivali nanje, da bodo previdni.  
 

● 17 učencev 2. b razreda ima zaradi prostorske stiske svojo učilnico v prostorih Krajevne 
skupnosti Raka. Pot od OŠ Raka do prostorov KS Raka je kratka, a ima nekaj nevarnih 
odsekov, zato učence na poti tja in nazaj poleg razredničarke spremlja še dodatna 
oseba.  

 
● Ob vsakem naročilu avtobusnega prevoza bomo ne glede na predvideno razdaljo vožnje 

od prevoznika zahtevali avtobus, ki ima vgrajene varnostne pasove.  
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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!". 

 
 
Spremstvo učencev prvega razreda   
Zakon o pravilih cestnega prometa predpisuje, da otrok mlajši od 7 let ne sme samostojno 
sodelovati v prometu, ampak mora biti v spremstvu odrasle osebe. Na poti v šolo ter domov je 
spremljevalec učenca lahko tudi učenec, starejši  od 10 let, če to dovolijo starši oziroma njegovi 
skrbniki. 

 
Učenci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo na območju umirjenega prometa 
in območju za pešce  v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. 

  
V okolici naše šole ni dela poti, ki bi ga jo lahko šteli za območje umirjenega prometa. 

 
Zakon o pravilih cestnega prometa poudarja odgovornost staršev, skrbnikov oz. rejnikov otrok, 
in sicer so le-ti dolžni skrbeti ali izvajati nadzor nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta 
udeležen v cestnem prometu. Otroci opazujejo naše ravnanje in ga skušajo posnemati, zato je 
vloga staršev pri vzgoji otroka za pravilno ravnanje v cestnem prometu izrednega pomena. 
 
Otroci smejo v cestnem prometu samostojno sodelovati šele, ko se starši, skrbniki 
oz. rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in so 
seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. 

 
Staršem svetujemo, da z otroki večkrat prehodijo najbolj varno šolsko pot, jih ob 
tem opozarjajo na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno previdnost. Kasneje je 
potrebno preveriti, če otrok dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja.  
 

                                                
4 87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
   Interna navodila 
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Slika 3: Pogled na poti, po katerih lahko pridejo v šolo pešci ter problematične točke 
(spletna povezava: https:// 
www.google.si/maps/@45.9293316,15.379457,16z/data=!4m2!6m1!1s1FoCFQDFM56cARHSpeNuWZz6M
eL0?hl=sl) 

 

 
 
NASVETI ZA VARNO POT V ŠOLO: 
 
➢ Otroci do 7. leta morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo.  

 
➢ Šolar - pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. 

 

➢ Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti ter med hojo po cesti nositi na vidnem 
mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik.   

 
➢ Učenci se morajo pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden učenec stopi na vozišče, 

pogleda levo, desno in še enkrat levo. Šele ko se prepričajo, da je prehod varen, 
odločno prečkajo cesto. Preden stopijo na cesto, vedno preverijo, če je res varno. 
Učenec prečkanje predhodno naznani z dvignjeno roko. 
 

➢ Učenci, ki v šolo prihajajo peš, morajo biti posebno previdni pri prečkanju trga.  
 
➢ Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg 

odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. 
 
➢ Učenci naj hodijo po notranji strani pločnika. Če pločnika ni, hodijo ob skrajnem levem 

robu cestišča. Če jih je več, hodijo v koloni po eden in ne kot skupina. Na cesti se 
NIKOLI ne lovijo ali prerivajo.  

 
➢ Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkajo cesto na preglednem delu.  

 
➢ Prihajanje v šolo s kolesom odsvetujemo. Če se uporablja tak prevoz, mora biti prevozno 

sredstvo tehnično brezhibno; otrok mora imeti kolesarski izpit in čelado. 
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➢ Učenec pred vsako vožnjo preveri, če je kolo ustrezno opremljeno in vzdrževano 
(zavore, zvonec, luči …). 
 

➢ Učenci so previdni ob vsakem srečanju z avtomobilom na ozkih odsekih. 
 

➢ Učenci tudi pri vožnji z rolerji, rolkami, s kolesom in pri igri upoštevajo prometne 
predpise ter se prepričajo, ali je njihovo početje varno. 

 
 

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. 
 
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, ki 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  

 
 
 

                                                
5 49. člen  Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) 
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) 
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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, 
● rdeč odsojnik – zadaj, 
● rumeni odsojniki v pedalih, 
● zvonec, 
● bočni odsojniki. 

 
 
➢ Kolesar mora poskrbeti, da je viden tako podnevi kot ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti 

(uporaba signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk). 
 

➢ Šolar kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. 
Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.  
 

➢ Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni strani kolesa.  
 

➢ Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Odsvetuje se tudi 
uporaba slušalk med vožnjo na kolesu. 
 

➢ Prevažanje sošolcev na prtljažniku kolesa je prepovedano in nevarno. 
 
 

 
 

Slika 4: Pogled na pot, po kateri poteka vožnja za kolesarski izpit 
Spletna povezava:  
https://drive.google.com/open?id=1bBmAQigLD_hZapzzb3CuwRsS5LPSXOcd&usp=sharing) 

 

                                                
9 Izobraževalni program  USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA ( Sprejet na 65. seji Strokovnega sveta RS za splošno  
 
 
izobraževanje, Ljubljana 11. 3. 2004) 
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Slika 5: Pogled na poti, po katerih lahko pridejo v šolo kolesarji. 

 
 
 
Vse poti do šole so za kolesarje dokaj nevarne, saj so ceste ozke, z nepreglednimi 
ovinki in vzponi. Na vsaki od smeri sta tudi najmanj dva še posebej nevarna odseka. 
V šolskem okolišu OŠ Raka tudi ni kolesarskih stez. Staršem priporočamo, da v 
primeru, da se odločijo, da gre otrok v šolo sam s kolesom, pred tem to pot večkrat 
prevozijo z njim in ga opozorijo na nevarnosti. Predpogoj je opravljen kolesarski 
izpit. 
 
 
Parkiranje v okolici šole 

● S kolesom ali motorjem se učenci vozijo le na odgovornost staršev.  
● Šola po obnovi nima kolesarnice. Učenci smejo kolesa parkirati samo na useku med 

hribom in telovadnico pri ekološkem otoku. 
● Kolesa so učenci dolžni zakleniti. 
● V primeru kraje ali poškodbe prevoznega sredstva šola za nastalo škodo ni odgovorna. 

 

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 kakršno se lahko gibljejo pešci. 
 
Z električnimi  rolkami, skiroji in podobnimi električnimi napravami, ki spadajo med 
posebna prevozna sredstva in jih naša zakonodaja še ne pozna oziroma priznava, se lahko 

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

 

 

 
 

 

 

ŠOLA 
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učenci vozijo po pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce ter 
območjih umirjenega prometa in  ne smejo preseči hitrosti, s kakršno se gibljejo pešci. 
 
 
Tako kot prihod v šolo s kolesi, odsvetujemo tudi prihod s skiroji, rolkami, kotalkami 
in rolerji. Vse poti do šole so dokaj nevarne, saj so ceste ozke, z veliko 
nepreglednimi ovinki in vzponi. Na vsaki od smeri sta tudi najmanj dva še posebej 
nevarna odseka. 
 

3.4 UČENEC - POTNIK oziroma VOZAČ 

3.4.1 UČENEC - VOZAČ: šolski brezplačni prevoz – avtobus, kombi11 
Za prevoz imajo učenci organiziran šolski avtobus in kombi. Prevozi so organizirani, ko konča s 
poukom večina učencev. 
 
Šola predlaga lokalni skupnosti brezplačni prevoza za učence: 

● če je njihovo prebivališče oddaljeno 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 učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotovi 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 (v 

Pravilih šolskega reda). 

 
 

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 
 
 
NAVODILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S ŠOLSKIM AVTOBUSOM ALI KOMBIJEM 
 
➢ Skupaj s starši je potrebno izbrati in preizkusiti najvarnejšo pot do postajališča ter 

razmisliti o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu. Pri tem ne 
smemo pozabiti na vidnost pešca šolarja (svetla oblačila, ustrezno nameščena odsevna 
telesa).  
 

➢ Šolarji naj pričakajo avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. Vedno 
počakajo, da se vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopijo vanj. Enako tudi po 
izstopu, stran od vozila, na varni površini počakajo, da le-to odpelje. Nato nadaljujejo 
svojo pot proti domu. 

 
                                                
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) 
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➢ Šolarji morajo na šolskem avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila. 
 
➢ Šolarji morajo biti med vožnjo v šolskem avtobusu ali kombiju pripeti z vgrajenimi 

varnostnimi pasovi in obrnjeni v smeri vožnje.  
 
➢ Šolarji med vožnjo ne motijo voznika, se ne prerivajo in ne kričijo.  

 
➢ Zjutraj gredo učenci z avtobusa in kombija v šolo sami po prehodu za pešce in po 

pločniku. Popoldan jih na prevoze spremljajo učitelji, in sicer na tiste, pri katerih 
prečkajo cesto. 

 
➢ Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev, kajti le tako lahko poskrbimo za varnost 

učencev in za red na šolskih površinah. 
 

➢ Vozači iz šole ne smejo hoditi peš, obvezno se morajo voziti z avtobusom ali 
kombijem. V nasprotnem primeru ne moremo odgovarjati za njihovo varnost. 
Lahko pa se s strinjanjem staršev odločijo, da bodo vedno hodili peš in vrnejo 
vozovnico. 

 

➢ Otrok vozač sme iti v trgovino ali na druge obveznosti le s podpisano vlogo staršev 
(sproti). Vlogo morajo starši napisati tudi, če želijo, da otroka na dan dejavnosti 
spustimo z avtobusa na vmesni postaji namesto na Raki. 

 

➢ Otroci vstopajo in izstopajo na uradnih avtobusnih postajah. S strani razrednikov so 
učenci in starši opozorjeni na potrebo po lastni skrbi otrok za varnost do vstopa na 
prevozno sredstvo in od izstopa s prevoznega sredstva, kar velja za kombi in za 
avtobus. Na nevarnosti, ki bi se morda pojavile na poti v šolo in iz šole, morajo vozniki 
in starši opozoriti ravnateljico. 

 
 
 
OBNAŠANJE NA AVTOBUSU IN KOMBIJU 
 
➢ Učenci vstopajo in izstopajo DRUG ZA DRUGIM in SE NE PRERIVAJO.  
➢ Na postajališču ne prestopajo bele črte, ki označuje nevarno cono.  
➢ Pozdravijo voznika, med vožnjo SEDIJO, ne kričijo, ne smetijo in ne uničujejo inventarja 

v vozilu.  
➢ Še posebej PAZIJO NA MLAJŠE in ŠIBKEJŠE.  

 
 

3.4.2 UČENEC - POTNIK: prevoz z osebnim vozilom13 
 

Številne šolarje starši pripeljejo šolo z avtomobili. Med prevozom morajo biti otroci vedno 
pravilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede na njihovo starost, nameščeni v ustreznem 
varnostnem sedežu. Učenci manjši od 150 cm  se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji 
sedeži. 
 
Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti otrok, manjši od 150 cm, med vožnjo v 
motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je 
primeren otrokovi telesni masi. Za osnovnošolske otroke je torej primerna skupina II + III, 
kamor spadajo sedeži za otroke, težke med 15 in 36 kg oz. stare od 3 do 12 let. 
 
 

                                                
13 88. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
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PARKIRANJE ZA ZAPOSLENE IN OBISKOVALCE OŠ RAKA 
 

● Parkiranje za starše otrok v vrtcu in učence 1. triade šole je urejeno na parkirišču pred 
vrtcem.  

● Parkirišča za obiskovalce šole in zaposlene, so ob šolski telovadnici in ob gasilskem 
domu, na makadamu ter na novem parkirišču levo od skladišča trgovine Zrno.  

 
 

3.4.3 Organiziran prevoz učencev z avtobusom14 
 

Skupino 15 otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora (razen pri prevozu v šolo in iz šole v 
posebnem linijskem prevozu) spremljati 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.   
 
V Pravilih šolskega reda (spletna stran) je natančno opredeljeno ravnanje učencev in učiteljev v 
zvezi z zagotavljanjem varnosti. 
 

Učenci se bodo vozili na dejavnosti v druge kraje z avtobusom, v posebnih primerih tudi s 

šolskim kombijem ali drugim kombijem. Učence spuščamo z avtobusa na njihovih rednih 

postajah, kjer je mogoče brez podpisa staršev, ostale učence pa pridejo iskat na Rako starši. 

Račani gredo peš kot vsak dan. 

 
Če je spremljevalcev glede na število učencev več, sedi eden spredaj, eden v sredini in eden v 
zadnjem delu avtobusa. 
 

 

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 najbolj varne, 
● 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 zamenja.    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 90. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
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GRAFIČNI PRIKAZ POTI ZA UČENCE PEŠCE 
 

 
Slika 6: Pogled na poti, po katerih lahko pridejo v šolo pešci 
 
(spletna povezava: https://drive.google.com/open?id=1TWlv6wvb75JJB2aOxe2nC_4LsY0&usp=sharing) 

 
 
LEGENDA:  
 
-------- z rdečo barvo so označeni tisti odseki šolskih poti ali mesta, ki so za šolarje najbolj 
problematična in lahko za šolarja predstavljajo potencialno nevarna mesta ter niso v skladu z 
osnovnimi kriteriji za šolske poti 
-------- z zeleno barvo začrtamo v zemljevidu šolskega okoliša tiste poti, ki so za šolarje 
najbolj varna oz. je na tej površini zagotovljena varna hoja ter  so v  skladu z osnovnimi kriteriji 
za šolske poti 
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GRAFIČNI PRIKAZ POTI ZA UČENCE KOLESARJE 
 

 
Slika 7: Pogled na poti, po katerih lahko pridejo v šolo kolesarji 

 
 
 
 
GRAFIČNI PRIKAZ POTI ŠOLSKEGA AVTOBUSA  
 
 
Legenda: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

ŠOLA 
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Slika 8: Pogled na poti, po katerih lahko pridejo v šolo učenci vozači z avtobusom 

 
(spletna povezava:https://drive.google.com/open?id=1Lj-ni5VVYtdTqAfuvb2jsiGQOnsoPQli&usp=sharing) 
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Slika 9: linija Planina 
 
 

Slika 10: linija Sela 
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Slika 11: linija Smednik – redna linija 

 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: linija Sela, Straža, Gmajna, Smednik 
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GRAFIČNI PRIKAZ POTI ŠOLSKEGA KOMBIJA 
 
Legenda: 

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Slika 13: Pogled na poti, po katerih lahko pridejo v šolo učenci vozači s kombijem 

 
(spletna povezava: 
https://drive.google.com/open?id=1pOu_rPvvDkJDb6cSEj_N75qdq5yeAtq&usp=sharing) 
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Slika 14: vožnja Brezje 
 
 

 
Slika 15: vožnja Podulce 
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Slika 16: vožnja Cirje 
 
 

 
Slika 17: vožnja Ardro 
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Slika 18: vožnja Gmajna 
 

 
Slika 19: vožnja Vrh pri Površju 
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Slika 20: vožnja Dolenja vas 
 

 
Slika 21: vožnja Zabukovje 
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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.  

 

VOZNI RED 

AVTOBUSNI  PREVOZ  

 
STRAŽA PRI RAKI – MIKOTE – ZALOKE – SMEDNIK – RAVNI PRI RAKI – RAKA 

Postajališča 
 

ODHOD PRIHOD 

Straža pri Raki  6:20   
Straža pri Raki K (Rimš) 6:22   
Mikote 6:26   
Zaloke 6:28   
Kržišče 6:30   

Smednik 6:31   
Gmajna/Raki 6:33   

Ravni pri Raki 6:35   
Gmajna pri Raki 6:37   

Smednik 6:39 12:52 
Dol.Raka 6:41 12:50 
Cirje 6:43  

Raka 6:47 12:47 

  

RAKA – ARDRO PRI RAKI – STRAŽA PRI RAKI – ZALOKE – MIKOTE 

Postajališča 
 

ODHODI PRIHODI 

Raka 13:05 14:40 7:24 
Ardro pri Raki  13:07 14:42 7:22 
Sela pri Raki 13:09 14:44 7:20 
Straža pri Raki K (Rimš) 13:11 14:46   
Straža pri Raki  13:13 14:48   

Straža pri Raki K (Rimš) 13:16 14:51   
Zaloke 13:20 14:55   
Mikote 13:22  14:57   
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RAKA – CELINE – MLADA GORA – PLANINA PRI RAKI – MLADA GORA  

 Postajališča                ODHODI 
  

PRIHODI 

Raka 13:50 14:57 7:13 
Raka Šeško 13:51 14:58 7:12 

Celine 13:53 15:00 7:10 
Jelenik 13:54 15:01 7:09 
Koritnica/Raki 13:55 15:02 7:08 
Mlada Gora 14:00 15:05  7:03 
Planina pri Raki 13:50 14:57 7:13 
 

 PREVOZ S KOMBIJEM  

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIHOD V ŠOLO 
 

Relacija Odhod 
kombija 

OŠ Raka– Dolenja vas pri Raki – Površje – Brezje – OŠ Raka 6.15 

OŠ Raka– Vrh pri Površju – OŠ Raka 6.30 

OŠ Raka – Ardro pri Raki – OŠ Raka 6.45 

OŠ Raka – Podulce – OŠ Raka 6.50 

OŠ Raka– Zabukovje – OŠ Raka 7.00 

OŠ Raka – Gmajna – OŠ Raka 7.20 

OŠ Raka– Dolenja vas pri Raki – Površje – Brezje – OŠ Raka 6.15 

 
Če učenec obiskuje OŠ izven šolskega okoliša, mu na podlagi veljavne zakonodaje  prevoz ne 
pripada. Vendar se lahko vozi, če so na avtobusu ali kombiju prosta mesta in zato ni uvedena 
dodatna relacija. Ko prostih mest ne bo več, ti učenci do prevoza ne bodo upravičeni. 

ODHOD DOMOV 

Relacija Odhod 
kombija 

OŠ Raka – Ardro pri Raki – OŠ Raka 13.15, 14.00 

OŠ Raka – Cirje – OŠ Raka 13.45 

OŠ Raka – Podulce – Vrh pri Površje – Dolenja vas – Gmajna – Površje – 
Zabukovje – Brezje (Jordan) – OŠ Raka 

13.05, 14.40 

OŠ Raka – Podulce – Vrh pri Površju – Dolenja vas – Površje – Brezje 
(Žabkar) – OŠ Raka  

13.50 

OŠ Raka – Podulce – Vrh pri Površju – Dolenja vas – Površje – OŠ Raka 14.15 
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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.  
 
 

 
 
Slika 22: Pogled na problematična mesta umeščena na zemljevid 

 
(spletna povezava:  
https://drive.google.com/open?id=1NzKV1M1TYfI3-Agj6avU_pUW2CI&usp=sharing) 
 
 

 
1. NEVARNOST MED ŠOLO IN ZAČETKOM PLOČNIKA V SMERI  PROTI SELAM IN 

PROTI SMEDNIKU 
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UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Na trgu cestišče ni ločeno od parkirišča. 
Pešci imajo samo na enem delu pločnik. 
Prehoda za pešce ni.  

Učenec gre na ovinku pri cerkvi na prehod 
za pešce, se prepriča, da se s parkirnih 
prostorov na makadamu, pred frizerskim 
salonom in pred gostilno ne premika avto ter 
prečka cesto Smednik-Raka in gre na pločnik 
ob cesti proti Selam. 
 

 
 
 
 

2. OVINEK PRED IN ZA GRADOM (smer Raka – Sela) 
 

  
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregledna ovinka brez pločnika. Gost 
promet. 

Ob koncu pločnika ali prej naj gre učenec na 
drugo stran ceste in gre tako vse do 
Pintaričeve stare hiše, potem na desno in 
nadaljuje pot. 
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3. OVINEK PRI GORENČEVIH NA KREPSARJU (smer Raka – Sela) 
 

  
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregleden ovinek brez pločnika. Gost 
promet.  

Previdna hoja ob skrajnem levem robu 
cestišča. 

 
 
 
 
 
 
 

4. NEVAREN OVINEK MED TRGOM IN GABRIČEVO HIŠO  (smer Raka – Smednik) 
 

  
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregleden ovinek brez pločnika. Gost 
promet. 

Učenec gre na ovinku pri cerkvi na prehod 
za pešce, se prepriča, da se s parkirnih 
prostorov na makadamu, pred frizerskim 
salonom in pred gostilno ne premika avto ter 
prečka cesto Smednik-Raka in gre ob 
skrajnem robu cestišča proti Smedniku. 
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5. POT OD TRGA DO STAVBE KS RAKA 

 

 
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Ta del poti je ozek in brez pločnika. Na eni 
strani poti je stavba KS Raka, na drugi 
gostilna. Obiskovalci vozila parkirajo na 
cestišču.  

Učenec naj hodi previdno ob stavbi  KS 
Raka. Pot naj nadaljuje ob živi meji, pozoren 
naj bo tudi na parkirana vozila. 

 
 
 
 
 
 

6. OVINEK PRI POKOPALIŠČU 
 

  
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregleden ovinek. Gost promet vozil. Ozek 
pločnik se tik za ovinkom konča.  

Previdna hoja po pločniku in nato ob 
skrajnem robu cestišča. 
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7. KRIŽIŠČE PRI domačiji ŠIŠKO (Raka – Bučka – Studenec)  
 

  
 

 
 
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Križišče ni pregledno. Na tem cestnem 
odseku ni pločnika niti prehoda za pešce.  

Previdna hoja ob skrajnem levem robu 
cestišča. Previdno prečkanje cestišča na 
najbolj preglednem delu. 

 
 

8. OVINEK PRI KRŽANOVIH (smer Raka – Studenec) 
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UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregleden ovinek z ozko cesto brez 
pločnika. Gost promet. Višja hitrost vozil. 
 
 

Previdna hoja ob skrajnem desnem robu 
cestišča. Previdno prečkanje cestišča na 
točki, od koder se vidi cesto proti Raki in 
cesto proti Sevnici.   

 
 

9. OVINEK NAD BLOKI NA CESTI ZA ŠOLO 
 
 

 
 
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregleden ovinek z ozko cesto brez pločnika. 

Previdna hoja ob desnem robu cestišča v 
smeri od šole, pod Lešnjakovo hišo po levi, do 
stopnic pod cesto, potem na desno in naprej. 
Ob koncu meje na levi strani ceste varno čez 
cesto k hišam št. 108, ostali po levi strani 
naprej. Na pregledni točki k hiši št. 110 in 107 
c. 
Predlagamo postavitev cestno prometnega 
ogledala.  

 
 

10. OVINEK NAD PODJETJE MK TEAM (TOVARNO KUŽNIK) NA RAKI  
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UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Nepregleden ovinek z ozko cesto brez pločnika. 

Previdna hoja ob skrajnem levem robu 
cestišča.  
Predlagamo postavitev cestno prometnega 
ogledala.  

 
 
 
 

11. PARKIRIŠČE OB VRTCU IN STARI ŠOLI 
 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Vozniki parkirajo tudi na cestišču in ne samo 
na označenih parkirnih mestih. Otroci, ki 
pridejo v šolo s te strani, hodijo med 
avtomobili, da lahko prečkajo cesto. Cestišče 
zaradi parkiranih avtomobilov ni pregledno. 
Vozniki ob vzvratni vožnji ne vidijo otroka in 
ga zlahka spregledajo.  

Voznike večkrat na leto pisno opozorimo na 
pravilno parkiranje ter na učence-pešce, ki 
po tem delu cestišča hodijo v šolo. Voznikom 
bomo odsvetovali daljšo vožnjo vzvratno. 
Učence bomo opozorili na previdnost ter 
pozornost na vozeče ter tudi parkirane 
avtomobile. Učenci naj bodo pozorni na luči 
parkiranih vozil. Cestišče naj prečkajo samo 
na prehodu za pešce. Hodijo naj po oznakah 
za črto na vozišču. 

 
 
12. VSA POSTAJALIŠČA AVTOBUSA IN KOMBIJA 

 

UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

Vsa avtobusna postajališča so na cestišču.  Učenci naj bodo pozorni pri prečkanju ceste.  

 
 
 
Z Načrtom šolskih poti so seznanjeni: 

● učenci (z razredniki pri urah),  
● starši (na roditeljskih sestankih), 
● učitelji (na delovnem sestanku),  
● Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško, 
● Svet staršev, 
● Svet zavoda.  

 
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, kjer je dostopen učencem in staršem, 
● šolski spletni strani, 
● spletni strani občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu    
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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: 
 

1. zapis načina in časa prihoda učencev v šolo in domov ter nevarnosti in posebnosti na 
njegovi poti (ločeno po oddelkih), 

2. anketni vprašalnik (april 2017), 
3. analiza anketnega vprašalnika (junij 2017). 

 
 
 
Vsake tri leta bomo starše prosili za sodelovanje in jim posredovali anketni vprašalnik o šolskih 
poteh.  
 
 
 
 
Z dokumentom so seznanjeni vsi starši na roditeljskih sestankih in vsi učenci na urah oddelčnih 
skupnosti.  
 
 
 
 
Obravnavan na seji Svetu staršev: _____________ 
 
 
Dokument je priloga Vzgojnega načrta in je objavljen na spletni strani šole.  
 
 
Sprejet na seji Sveta zavoda: ______________ 
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PRILOGA 2 
ANKETNI VPRAŠALNIK O ŠOLSKIH POTEH 

 

Spoštovani starši! 

V letošnjem letu smo oblikovali nov Načrt šolskih poti, ki ga lahko najdete na spletni strani šole. 

Ker  želimo, da bi vseboval aktualne podatke in situacije, s katerimi se otroci vsakodnevno 

srečujejo v prometu, Vas prosimo za sodelovanje. 

Vljudno Vas prosimo, da skupaj z otrokom izpolnite spodnjo anketo in jo vrnite v šolo do petka, 

21. 4. 2017. 

 

Pripravili:          Ravnateljica:  

Sanja Hribar in Silvija Permoser       Milvana Bizjan 

 

 

 

Ime učenca:………………………………………………………………………………..…… Razred:………………… 

 

Naselje, od koder prihaja v šolo: ……………………………………………………………………………. 

 

 

Na kakšen način učenec najpogosteje prihaja v šolo? (Označite samo en odgovor.) 

o Peš. 

o S kolesom. 

o Z javnim prevozom. 

o S šolskim kombijem. 

o S šolskim avtobusom. 

o Starši ga pripeljemo z osebnim vozilom. 

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

 

 

Zakaj učenec prihaja v šolo na naveden način? (Možnih je 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)……………………………………………………………………………………………………………….… 
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Označite prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuje učenec na 

poti v šolo. (Možnih je 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)…………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

Opišite konkretna mesta, kjer se učenec na poti v šolo počuti najmanj varno.  

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

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

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

 

 

Predlagajte ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na mestih, ki ste jih navedli 

zgoraj. 

 

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

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

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

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

Podpis staršev:  ______________________                            
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PRILOGA 3 

 
 

ANKETA O ŠOLSKIH POTEH 
april 2017 

Anketni vprašalnik smo v mesecu aprilu 2017  razdelili vsem 254 učencev OŠ Raka od 1. 
do 9. razreda. Vrnjenih je bilo 180 vprašalnikov, kar je 71 %.  Vprašalniki so bili vrnjeni 
iz 38 od 40 naselij od koder učenci hodijo v OŠ Raka – to so naselja, ki sodijo v šolski 
okoliš in tudi tista, ki v šolski okoliš OŠ Raka ne sodijo. 57 % učencev v šolo prihaja s 
starši, 43 % pa peš ali s šolskim prevozom. Iz anketnega vprašalnika ugotavljamo, da 
učenci pogosto prihajajo v šolo s starši. Glede na to, da začenjamo pouk ob 7.30, 
mnogo staršev mimogrede, ko gredo v službo, odpeljejo otroke v šolo. Mnogi učenci 
prihajajo v šolo s starši, ker le-ti pripeljejo v vrtec ali šolo mlajšega otroka ali pa so 
premladi za uporabo šolskega prevoza brez spremstva.  
Analiza anketnega vprašalnika v 1. delu predstavlja zbrane podatke vseh vrnjenih 
anket. V 2. delu pa je analiza anket ločena po naseljih. S tem želimo učiteljem OŠ Raka 
in vsem, ki bodo brali predstavljene podatke omogočiti vpogled v izpostavljene 
nevarnosti na šolskih poteh, ki so jih izpostavili starši in učenci naše šole.  
Analiza anketnega vprašalnika je bil 5. 6. 2017 predstavljen učiteljem na sestanku 
učiteljskega zbora. Ugotovitve ankete smo posredovali tudi Krajevni skupnosti Raka, 
Svetu za preventivo v cestnem prometu Občine Krško,VVE pri OŠ Raka in avtobusnemu 
prevozniku Arriva. Analiza anketnega vprašalnika bo tudi del Načrta šolskih poti, ki bo v 
posodobljeni obliki septembra 2017 ponovno prestavljen staršem in učencem OŠ Raka.  
 
Pripravili:          Ravnateljica:  
Sanja Hribar, Silvija Permoser      Milvana Bizjan 
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1.   del  
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Drugo: Domov odhaja peš. 
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Ostalo:  

- Starši peljejo še mlajše otroke v šolo, vrtec. (11) 

- Starši peljejo otroke, ko gredo v službo. (7) 

- Otrok ni dovolj star. (7) 

- Javni prevoz je ob neprimerni uri. (4) 

- Ker bi moral otrok 1 km do avtobusne postaje. (2) 

- Ne sme še sam na avtobus. (2) 

- Mama, oče dela v šoli. (2) 

- Zaradi osebnih stvari. (2) 

- Prvošolka, ki potrebuje spremstvo. 

- Na vstopni postaji ni primernega postajališča. 

- Obiskuje PB. 

 



44 
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Ostalo:  

- Otroku se ne da peš v šolo. 

- Trenutno nima problemov. 

- Ceste so neurejene in imajo luknje.  

- Ni drugega prevoza. 

- Nevarna vožnja tovornih vozil. 

- Prehitra vožnja avtobusa. 

- Ni problematike.  

- Nimamo težav. 

- Šolski avtobus je čisto v redu. Če pa ga ne bi bilo, pa je cesta nevarna.  

 

Opišite konkretna mesta, kjer se učenec na poti v šolo počuti 
najmanj varno.  

- Ni pločnikov. (46) 

- Ni prehodov za pešce. (30) 

- Prevelika hitrost vozil. (17) 

- Zelo ozka celotna pot do šole. (13) 

- Celotna pot je nevarna. (12) 

- Ni javne razsvetljave. (9) 

- Nepregledni ovinki. (9) 

- Cesta Smednik – Raka. (4) 

- Cesta Dolga Raka – Raka. (4) 

- Vstopno mesto otrok, nevarno postajališče tik ob prometni cesti. (4) 

- Cesta Raka – Planina, ni označene šolske poti. Potrebno je zgraditi pločnike 

prehode, postaviti označevalne table, razširiti bankine. (4) 

- Cesta od pokopališča do doma. (3) 

- Slaba preglednost. (3) 

- Ni kolesarskih stez. (3) 

- Neutrjene bankine. (2) 

- Cesta Raka – Ardro, pri gradu. (2) 

- Cesta Raka – Krško. (2) 

- Preozka cesta za dvosmerni promet. (5) 

- Prosim za varno vožnjo kombija (hišnik Martine). (2) 

- Cesta skozi naselje Gmajna. Prehod čez cesto ob avtobusni postaji Gmajna. (3) 

- Pobiranje in izstopanje učencev na bolj preglednem kraju (Jelenik).  (2) 

- Slaba osvetlitev. 

- Slaba cesta – asfalt. 

- Avtobusno postajališče s streho in označitev prehodov za pešce. (2) 

- Slaba vidljivost pešca zaradi gozda. 

- Nimamo težav. 

- Dolga pot do postajališča, prečka cesto, ki je nepregledna. Cesta do postajališča 

je ozka, nepregledna, veliko prometa. 

- Ni označeno avtobusno postajališče. (2) 

- Neosvetljen prehod za pešce. (4) 

- Prehitra vožnja avtobusa Arriva. (2) 
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- Med čakanjem na avtobus, zjutraj. 

- Na Raki ni ničesar, kar se bi mi zdelo nevarno, da bi onemogočilo varen dostop 

do šole.  

- Vožnja tovornih vozil, prevelika hitrost. (Ardro). 

- Ozka cesta. (3) 

- Nevaren odsek pri tabli Jelnik.  

- MK Teman podjetje, tovorna vozila, nepregleden ovinek. 

- Gost promet ob vrtcu in šoli. (2) 

- Na trgu ni označeno vozišče, vozišče ni ločeno od parkirišča. (2) 

- Pri novem makedamskem parkirišču ni označen pločnik oz. ga ni. (2) 

- Zgornja cesta na Raki nima ustreznih površin za pešce. 

- Naselje je označeno z največjo hitrostjo čez naselje 40km/h, vendar je hitrost 

vozil običajno hitrejša. 

- Nevarne površine za pešce. 

 
 
 
 
 
 

Predlagajte ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na mestih, ki 
ste jih navedli zgoraj. 

- Pločnik. (55) 

- Prehod za pešce. (12) 

- Javna razsvetljava. (11) 

- Vmesna avtobusna postaja. (8) 

- Ležeče ovire za zmanjšanje hitrosti. (7) 

- Cona 30. (5) 

- Prometna signalizacija. (11) 

- Asfaltiranje ceste. (3) 

- Omejitev hitrosti. (3) 

- Opozorilne table. (2) 

- Cestno prometno ogledalo. (2) 

- Razširitev ceste. (2) 

- Omejitev hitrosti samo za domačine. (2) 

- Ločitev parkirišča od cestišča (trg). (2) 

- Ureditev čakalnih mest na prevoze.  

- Postavitev tabel za prepoved tovornih vozil. 

- Kolesarska steza. 

- Odstranitev nasadov preblizu ceste. 

- Prosila bi, da bi se uredila dodatna pot s kombijem (Gmajna). 

- Širše, bolj pregledne ceste. 

- Policijska kontrola 1x tedensko na cesti med vrtcem in šolo (zjutraj in popoldan 

okoli 14.30). 

- Enosmeren promet (Raka). 

- Označitev avtobusne postaje. 

- Zmanjšanje hitrosti avtobusa Arriva. 
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- Označitev ceste na trgu (avtomobili, pešci) (3) 

- Pločnik z označitvijo. (2) 

- Izboljšati pot do avtobusnega postajališča. (2) 

- Pobiranje in izpuščanje učencev na bolj preglednem kraju. 

- Označitev prehodov za pešce. 

- Upoštevanje omejitve hitrosti. 

- Urejena pešpot vsaj na eni strani ceste. 

- Tukaj, kjer je vhod za 1. razred hodijo tudi ostali, ki niso v vrtcu ali v 1. razredu. 

- Popravilo cest, zakrpanje lukenj. 

 
 

 


