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1. UVOD
Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne varnosti.
Ravnanje otrok v cestnem prometu je odvisno od njihovega dojemanja, vrednotenja in vedenja, ki
so soodvisni od otrokovih razvojnih značilnosti in se razlikuje od ravnanj, ki jih imamo odrasli za
samoumevne. Otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v
prometnih nesrečah v vlogi pešcev in kolesarjev, zato je področje šolskih poti in s tem povezano
učinkovito načrtovanje varnejših šolskih poti izrednega pomena za varnost otrok v prometnem
vsakdanu. Pri zagotavljanju varnosti otrok v cestnem prometu je potrebno upoštevati tudi telesne,
motorične, spoznavne, zaznavne, emocionalne in mišljenjske lastnosti otrok ter le-te čim bolj
upoštevati pri ukrepih za večjo varnost na šolskih poteh. Otroci so namreč zaradi neizkušenosti in
nezrelosti dokaj nepredvidljivi ter predstavljajo v cestnem prometu določeno tveganje. Realna
situacija v prometu je prilagojena odraslim. Kljub temu ji vse prevečkrat nismo kos, kar se odraža
tudi v prometnih nesrečah. V zvezi s tem je torej potrebna posebna pozornost pri ravnanju otrok –
šolarjev na poti v šolo in iz nje.
Prometna vzgoja otrok je izrednega pomena za njihovo nadaljnje odgovorno in varno ravnanje v
cestnem prometu. Začne se v družini, nadaljuje v predšolskih vzgojno-varstvenih ustanovah in v
osnovni šoli vse do konca človekovega življenja. Takoj ko otroci shodijo, postanejo pešci. Še prej
vstopijo v svet prometa kot potniki v avtomobilu, kjer je potrebno pravilno uporabljati ustrezne
otroške varnostne sedeže, kasneje pa kot potniki v avtobusu ali kot kolesarji. Otroci torej v prometu
sodelujejo vsak dan, najpogosteje ko obiskujejo vrtce in šole. Zato je potrebno temu segmentu
posvetiti posebno pozornost. Poleg teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih pridobivamo in
izpopolnjujemo za varno sodelovanje v cestnem prometu, je pomembno tudi sprotno oblikovanje
otrokovih vrednot, ki se oblikujejo tudi na podlagi ravnanj njegovih staršev v prometnem vsakdanu.
Poleg prometne vzgoje otrok v družini je izrednega pomena tudi prometna vzgoja v šoli. Pouk v
razredu, kjer se uporablja besedna razlaga z gradivi, se dopolnjuje s praktičnimi vajami v stvarni
prometni situaciji in neposrednim izvajanjem tistega, kar se otrok nauči. Za varnost učencev v
cestnem prometu so prvenstveno odgovorni starši ali zakoniti zastopniki, ki morajo poskrbeti, da
znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in jih (zlasti velja to za prvošolce) spremljati ali
zagotoviti spremstvo na šolskih poteh.
Za učence, ki imajo daljše poti do šole ali je ogrožena njihova varnost na poti v šolo, pa se zagotavlja
brezplačni prevoz. Urejene šolske poti med drugim pripomorejo k varnejšem in uspešnejšem
izvajanju pouka ter so predpogoj za večjo varnost otrok v cestnem prometu.

2. SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI
Osnovna šola Olge Meglič stoji v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, torej na območju, kjer se je
začela zgodovina pisati že v davnini mlajše kamene dobe. Danes nas pohod skozi staro mestno jedro
pod gradom s svojimi samostani, arhivom, muzeji, cerkvami, mestnim stolpom ter s številnimi
starimi stavbami odpelje na potovanje skozi čas. V eni teh stavb, kjer domuje še danes, je bila leta
1979 ustanovljena naša šola. Vse od njene ustanovitve do leta 2004 je bila osemletka. Od leta 2004
pa smo devetletka z dvema paralelkama. Šola se je skozi leta tako na zunaj kot znotraj spreminjala,
največjo spremembo je doživela 2005, ko smo začeli izvajati pouk v prenovljeni in dograjeni
zgradbi, lansko jesen pa je naša šola pozdravila učence še z novo fasado in okni na starem delu.
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Smo sodobna šola, v kateri si vsi prizadevamo omogočiti učencem, da razvijajo svoje potenciale.
Želimo jih vpeljati v neposreden kontakt z učno stvarnostjo in jih spodbujati ter smotrno voditi k
njihovem čim bolj samostojnem učenju in celostnemu razvoju. Veliko pozornosti namenimo
komunikaciji in interakciji med učitelji in učenci, saj aktivna vključenost učenca v pouk omogoča
svobodno aktivnost, razvoj osebnosti ter povečuje samozavest. Prav tako je eden izmed vzgojnih
temeljev naše šole dober odnos med učenci in pozitiven odnos med učitelji in učenci, ki omogoča
pozitivno klimo v razredu in šoli.

3. GRAVITACIJSKI OKOLIŠ OŠ OLGE MEGLIČ
Cafova ulica, Črtkova ulica, Čufarjeva ulica, Dravska ulica od št. 12 -31, Erjavčeva pot, Gajzerjeva
ulica, Grajska ulica, Jenkova ulica, Kettejeva ulica, Klepova ulica, Krčevina pri Ptuju od 64/a - 87,
Maistrova ulica, Med vrti, Mestni vrh od št. 17/a - 73 in št. 75, Muzejski trg, Na gradu, Na hribu,
Orešje, Pivkova ulica, Prešernova ulica, Raičeva ulica, Reševa ulica, Sovretova pot, Štuki, Ulica
kneza Koclja, Ulica Vide Alič, Ulica 25. maja - neparne številke (razen št. 1 in 1/a), Ulica 5.
prekomorske od št. 11 - 21, Vičava, Volkmerjeva cesta od št. 16 naprej, Zavčeva ulica.
Zavod je dolžan vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima proste kapacitete, ki
omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo
maksimalno število otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega
ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško manj kvalitetne oblike dela.

4. OPREDELITEV OSREDNJIH CILJEV IN NAMEN NAČRTA
Vsaka osnovna šola mora imeti izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku šolskega leta
seznani vse učence in njihove starše. Učinkovit načrt terja stalno ažuriranje in vnašanje novih
prometnih situacij. To dosežemo na podlagi celostnega pristopa v sodelovanju s ključnimi deležniki
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Cilj so torej varnejše šolske poti in varnejši šolski okoliši
brez smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu.

5. ANALIZA STANJA ŠOLSKIH POTI IN PROMETNE VARNOSTI
Učenci OŠ Olge Meglič prihajajo v šolo peš, s kolesom, z javnim prevozom (mestni avtobus), s
šolskim prevozom in s starši. Največ se jih pripelje s šolskim avtobusom in s starši, najmanj jih v
šolo prihaja s kolesom. Med starši in učenci je bila ob koncu šolskega leta 2015/2016 opravljena
anketa v zvezi z varnimi šolskimi potmi na območju OŠ Olge Meglič. Starši so podali konkretne
predloge, na katerih mestih na poti v šolo se njihov otrok počuti najmanj varno. Izpostavljena je
Maistrova ulica in Vičava predvsem zaradi jutranjega gostega prometa in večjih hitrosti
avtomobilov. Nevarni so posamezni odseki oz. ulice, kjer ni pločnika. To je odsek Orešje, Sovretova
in Klepova ulica, ki sta zelo ozki, kjer so otroci v nevarnosti tudi na prihodu na avtobusna
postajališča, Zavčeva, Reševa, Čufarjeva in Gajzerjeva ulica, kjer prav tako ni pločnikov in območje
Štukov in Mestnega vrha. Starši na območju okoliša OŠ Olge Meglič predlagajo izgradnjo površin
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za kolesarje, s čimer bi povečali število kolesarjev, posledično pa tudi zmanjšali jutranje zastoje
pred in ob šoli, ko starši pripeljejo svoje otroke z avtomobilom v šolo.

6. VZGOJNO-PREVENTIVNE VSEBINE ZA PRAVILNO IN ODGOVORNO
RAVNANJE V CESTNEM PROMETU
Javna agencija RS za varnost prometa je izdala področne preventivno-vzgojne publikacije, ki so
namenjene varnejšemu udejstvovanju otrok v cestnem prometu in so v pomoč staršem pri prometni
vzgoji otrok. Publikacija »Prvi koraki v svetu prometa« daje poseben poudarek pravilnemu ravnanju
otroka – pešca. V knjižici »Red je vedno pas pripet!« se preventivno-vzgojne vsebine nanašajo na
večjo varnost otrok med vožnjo. Smernice za šolske poti so prvenstveno namenjene varnejšim
šolskim potem za šolarje – pešce. Posredno se na ta način promovira tudi zdrav in varen način
mobilnosti.
Poudariti je potrebno odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov otrok, in sicer so le-ti dolžni
skrbeti ali izvajati nadzorstvo 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 morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh
drugih udeležencev. V cestnem prometu smejo samostojno sodelovati šele, ko se starši, skrbniki
oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni
s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.

a) ŠOLAR – PEŠEC
Šolar – pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Šolar – pešec se mora
pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden stopi na vozišče, preveri, ali se mu približujejo vozila,
na način, da pogleda levo, desno in še enkrat levo. Prečkanje ceste med parkiranimi vozili
odsvetujemo (v primeru če ni v bližini prehodov za pešce, naj šolar prečka cesto za zadnjim
parkiranim avtomobilom).
Pozornost je potrebno nameniti približujočim vozilom, da se ta ustavijo in šele nato šolar varno
prečka cesto. Priporočamo, da šolar prečkanje predhodno naznani z dvignjeno roko.
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki
oziroma rejniki otroka. Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi
na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik. Učenci prvega in drugega razreda
osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno
okoli vratu.
Šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, društva ali
druge institucije lahko organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu na prehodih za
pešce skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (vloga šolskih prometnikov, ki
pomagajo otrokom varno prečkati cesto na označenih prehodih za pešce). Pešci morajo hoditi ob
levem robu vozišča v smeri hoje. Pešca – šolarja lahko izjemoma usmerimo tudi na vozišče, če tam
ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze, hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost do 30
km/h s celostno prometno ureditvijo.
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b) ŠOLAR – KOLESAR
V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno
kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let (drugače le v spremstvu polnoletne osebe).
Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko
izkaznico.
Šolar – kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem.
V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar voziti ob desnem robu vozišča
(cca. 1 m od roba vozišča). Pri tem so izrednega pomena tudi urejene (utrjene) bankine, skladno s
kriteriji za vodenje šolskih poti. Kolesa morajo biti tehnično brezhibno
opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore, zvonec, odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, 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. Šolar –
kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati predpise. 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. Kolesarji smejo
prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem sestopiti s kolesa in ga potiskati ob sebi.

c) ŠOLAR POTNIK – VOZAČ
Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili. Pri tem je ključnega pomena, da so otroci vedno
pravilno pripeti z varnostnim pasom ter glede na njihovo starost nameščeni v ustreznem varnostnem
sedežu. Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od prometa (npr.
na pločnik). Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo upoštevati pravila obnašanja na
avtobusu in tudi pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa. 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. 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.
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7. NAČRT ŠOLSKIH PREVOZOV (VIČAVA, MESTNI VRH)

(modra črta – smer vožnje Orešje, rumena črta smer vožnje Mestni vrh)
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8. VARNE IN NEVARNE ŠOLSKE POTI

(rdeča črta – nevarne šolske poti, zelena črta varne šolske poti)
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9. PRIKAZ PROBLEMATIČNIH MEST

(Nevarni odsek brez pločnika – Orešje)

(Nevarni odsek brez pločnika – Orešje)
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(Ozka nepregledna cesta brez pločnika)

(Nevaren odsek brez pločnika – Gajzerjeva ulica)
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(Nevaren odsek, visoke hitrosti avtomobilov pri prehodu za pešce – Raičeva ulica)

(Nevaren odsek brez pločnika – Štuki)
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(Nevaren odsek brez pločnika – Štuki)

(Nevaren odsek brez pločnika – Mestni vrh)
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