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1 ŠOLSKI OKOLIŠ  

1.1 VARNOSTNI NAČRT IN ŠOLSKI OKOLIŠ  

Prometno-varnostni načrt je izdelan z namenom, da se našim otrokom zagotovi čim večja 

varnost na prometnih površinah. Zavedati se moramo, da skrb za varnost ni le stvar 

posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe. Situacije v prometu namreč niso 

vsak dan enake, temveč se stalno spreminjajo. Včasih spremembe povzroči vremenska 

neprilika, drugič človek, ki zasadi koruzo preblizu cestišča in onemogoči preglednost. 

Vsekakor so napotki splošnega značaja in ne vsebujejo posebnosti, ki jih je težko predvideti. 

Da bi varnostni načrt še izboljšali, vas prosimo, da predloge in pripombe, ki bi kakorkoli 

pripomogle k izboljšanju prometne varnosti učencev, sporočite vodstvu šole. 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v prometu samostojno 

sodelovati šele, ko so se starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki prepričali, da so otroci 

sposobni razumeti nevarnost v prometu ter da so seznanjeni s prometnimi razmerami na 

prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom. Na poti v vrtec, v prvi razred osnovne 

šole ter domov morajo imeti otroci spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko tudi otrok 

med 10. in 14. letom starosti, če to dovolijo otrokovi starši. Spremstvo otrok v šolo do 

sedmega leta ni potrebno v območju umirjenega prometa, če tako dovolijo starši, 

posvojitelji, skrbniki ali rejniki. Če otroci kršijo pravila (zakonske določbe) o varnosti 

cestnega prometa, policisti o tem lahko obvestijo njihove starše, posvojitelje ali skrbnike. V 

primeru otrokove ali mladoletnikove kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa, nastale 

kot posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzora njegovih staršev, se z denarno kaznijo, ki je 

predpisana za storjeni prekršek, kaznujejo njegovi starši.  

Osnovno šolo Dob sestavljata matična šola Dob in PŠ Krtina. V njun šolski okoliš spadajo 

kraji: Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Češenik, Gorjuša, Krtina, Laze pri Domžalah, 

Podrečje, Rača, Račni Vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan, Sv. Trojica, Turnše, Žeje, Želodnik, 

Dob, Kokošnje, Zalog pod Sv. Trojico, Vir (Litijska ulica, Tkalska ulica in Šaranovičeva ulica, 

št. 1–9, neparne številke 19–35 in številke od 40 naprej).   

1.2 ODDALJENOST UČENCEV IN ORGANIZACIJA AVTOBUSNEGA PREVOZA 

Šolski zgradbi stojita v KS Dob oziroma v KS Krtina. Največja oddaljenost otrok od šole je 

več kot 7 km. Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, je organiziran brezplačen 

prevoz s šolskim avtobusom. Stroške krije Ministrstvo za šolstvo. To so učenci iz naselij  Sv. 

Trojica, Rača, Račni Vrh, Zalog, Kokošnje, Studenec, Brezje in delno Krtina. 

Občina in šola sta poskrbeli tudi za prevoz otrok iz naselij, v katerih je ogrožena njihova 

varnost na poti v šolo ne glede na oddaljenost. Za ugotavljanje varnosti šolskih poti je 

zadolžena Komisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu Občine Domžale, ki je 

ugotovila, da sta poti iz smeri Turnše-Češenik ter Laze nevarni. Varnost zagotovimo s 

šolskim avtobusom. Pot od Dolenje vasi do šole Krtina je ocenjena kot nevarna, zato na tej 
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relaciji vozi kombi. Tudi pot, ki vodi iz naselij Kokošnje, Zalog in Studenec do šole v Krtini, je 

ocenjena kot nevarna; varnost zagotovimo s šolskim avtobusom. 

V prvi razred devetletnega šolanja učence praviloma pripeljejo starši ali od njih pooblaščena 

oseba. Če starši otrok ne pripeljejo v šolo, jih pripeljejo do postaje šolskega avtobusa, po 

pouku pa jih pridejo čakat na avtobusno postajo in jih sami odpeljejo domov. 

Glede na omenjene ugotovitve in zahteve je šolski prevoz organiziran na naslednji način: 

a) zjutraj:  

- 1. avtobus odpelje iz Zaloga ob 7.25 proti PŠ Krtina, nato do OŠ Dob; 

- 2. avtobus odpelje s Sv. Trojice proti OŠ Dob ob 7.20 in nato pot nadaljuje še skozi 

Češenik in Turnše;  

- 3. avtobus odpelje z Račnega Vrha ob 7.30 proti PŠ Krtina, nato do OŠ Dob in nato 

še skozi Podrečje in Vir; 

b) po pouku ob 12.50 

- 1. avtobus odpelje skozi Češenik in Turnše do PŠ Krtina, nato v Zalog; 

- 2. avtobus odpelje na Sv. Trojico; 

                  -  3. avtobus odpelje do Želodnika, nato do PŠ Krtina in na Račni Vrh.  

              Po pouku ob 14.20 odpelje le en avtobus v vse smeri. 

1.3 NEORGANIZIRAN PREVOZ UČENCEV V ŠOLO  

Veliko učencev prihaja v šolo  peš ali s kolesi. V zadnjem času zaradi varnosti mnoge 

učence v šolo vozijo tudi starši. Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo, se 

morajo zavedati odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Starši morajo biti v 

prometu zgled otrokom, upoštevati morajo cestno prometne predpise in v prometu se morajo 

obnašati kulturno. Le tako lahko poskrbimo za učinkovit prenos dobre prometne vzgoje na 

učence oz. otroke.  

Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je treba, 

da otroci sedijo pripeti z varnostnim pasom na zadnjih sedežih, ko dosežejo višino 150 cm 

(ZPCP 88/14). Za manjše otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki 

morajo imeti ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež 

pravilno uporabljamo in upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega 

sedeža ne uporabljamo. Otrok naj bo pravilno pripet v sam sedež. 

Pri prevozu otrok v šolo se starši srečajo tudi s problemom parkiranja.  



Osnovna šola Dob 

           Varnost učencev v prometu v šolskem letu 2014/15                                                                      4 

                                                                                                                         

Pri OŠ Dob je del parkirnega prostora urejen kot krožišče (od 7.00 do 8.00 ure zjutraj), kjer 

starši lahko varno odložijo svojega otroka. Starši se lahko odločijo tudi za krajše parkiranje, 

ki naj ne bo v krožnem prometu, saj ga s tem zaustavijo. Starše opozarjamo, da pravilno 

parkirajo avtomobil tako, da z njim ne zasedejo več parkirnih mest oz. da ne puščajo 

avtomobilov na avtobusnem postajališču. Posebej pozorni morajo biti, ko z otrokom 

zapuščajo avtomobil in nato prečkajo cesto ali dovoz.  

Na PŠ Krtina bo v tem šolskem letu nov sistem parkiranja, ki se bo med šolskim letom še 

spreminjal. Tako vse starše prosimo, da spremljajo obvestila šole in jih upoštevajo. Starše 

opozarjamo, naj ne puščajo avtomobilov na avtobusnem postajališču pred novim vhodom v 

PŠ Krtina v času prihoda šolskega avtobusa od 7.30 do 7.40 zjutraj. 

 

 

 

 

 

2.1 PODRUŽNIČNA ŠOLA  KRTINA 

2.1.1 OPIS POTI  

Z izgradnjo novega dela PŠ Krtina in vrtca se bo prometna situacija v okolici šole vsekakor 

spremenila, saj predvsem zaradi novega vrtca pričakujemo povečan promet. Učenci iz 

Zaloga, Kokošenj in Goričice praviloma prihajajo v šolo s šolskim avtobusom. Če gredo peš, 

prečkajo cesto Želodnik–Moravče pri avtobusni postaji v Zalogu in nadaljujejo pot po stari 

makadamski cesti proti Studencu. Tam se jim pridružijo učenci s Studenca in iz Škocjana ter 

pot nadaljujejo proti Brezju. Nekaj sto metrov gredo ob glavni cesti po pločniku. V Brezju 

zavijejo na staro cesto, ki pelje proti šoli. Za učence je varneje, če na Studencu nadaljujejo 

pot proti Škocjanu in nato po malo daljši, a varnejši poti pridejo do spomenika v naselju 

Brezje in od tam nadaljujejo pot do šole v Krtini. 

Učenci iz Krtine, ki so doma na zahodni strani ceste Želodnik–Moravče (Dolenja vas), naj se 

vozijo s šolskim avtobusom, ki ustavlja v vasi. Kadar temu ni tako, naj prečkajo cesto pri 

mostu čez Radomljo in gredo nato po poti do šole. Učenci iz Spodnje Krtine prečkajo cesto 

na novem označenem prehodu za pešce in nadaljujejo pot po stari cesti proti šoli. Kljub 

novim označbam ta prehod za pešce ostaja nevaren, saj večina voznikov ne prilagodi 

hitrosti, zato morajo biti učenci zelo previdni. 

 



Osnovna šola Dob 

           Varnost učencev v prometu v šolskem letu 2014/15                                                                      5 

                                                                                                                         

2.1.2 STANJE POTI  

Cesta Želodnik–Moravče deli šolski okoliš na dva dela. Gostota prometa je velika, posebno 

ob sedmi uri zjutraj ter med dvanajsto in šestnajsto uro, ko  

gredo ljudje v službo oziroma domov. Gostota prometa se je z odprtjem izvoza z avtoceste 

in postavitvijo semaforja pri izvozu namreč še povečala. Ob tem nastajajo daljše kolone, 

prehod pa je zelo nepregleden. Varnost se je s postavitvijo dveh novih označenih prehodov 

za pešce izboljšala, kljub temu pa bi bilo potrebno skupaj z lokalno skupnostjo iskati še 

boljše rešitve, saj se je v minulem šolskem letu izkazalo, da samo postavitev označb ne 

prispeva dovolj k večji varnosti pri prečkanju tega dela cestišča. 

Varnost v naselju Spodnja Krtina je zaradi urejenega cestišča in pločnikov boljša, s 

postavitvijo hitrostnih ovir je izboljšana tudi varnost v Zgornji Krtini v bližini šole. Vendar na 

tem področju pričakujemo povečan promet predvsem zaradi novega vrtca in se bojimo, da 

se bodo sicer varne poti spremenile v nevarne. 

 2.1.3 KRITIČNE TOČKE  

       Kljub postavitvi novih prehodov za pešce na cesti Želodnik–Moravče zaradi gostote in 

velikega deleža nelokalnega prometa za najnevarnejša mesta veljajo: 

 prehod na avtobusni postaji Zalog, 

 prečkanje ceste pri mostu čez Radomljo, 

 prehod pri avtobusni postaji Krtina, 

 ozko cestišče skozi Zgornjo Krtino, 

 avtobusno postajališče pred šolo. 

 

2.1.4 DOSEDANJI UKREPI ŠOLE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI  

Zavedamo se in pristojne opozarjamo, da našim otrokom dosedanja urejenost prehoda za pešce 

ne zagotavlja dovolj varnosti ob prečkanju cestišča, saj je promet na tem  področju zelo gost. Pri 

prehodih za pešce bi bilo potrebno razmišljati o boljši signalizaciji, morda celo o podhodih oz. 

nadvozih. Vsekakor v tem letu pričakujemo še več težav zaradi povečanja prometa, ki bo 

posledica novega vrtca. Ukrep, ki ga je šola lahko sprejela, je spremenjena smer vožnje 

jutranjega avtobusa iz smeri Zalog. Ta ne bo več vozil iz Brezij proti PŠ Krtina, ampak bo po 

magistralni cesti peljal skozi Zg. Krtino, tam po potrebi pobral učence in ustavil na novem 

postajališču pred vhodom v PŠ Krtina.  
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Ob tem naj še opozorimo na pravilo, ki pravi, da je vožnja mimo ustavljenega vozila, ki je 

posebej označeno za prevoz otrok in ima vključene vse štiri smerne kazalce ter stoji na 

postajališču, kjer otroci vstopajo in izstopajo, prepovedana.  

 

 

 

 

 

 

2.2 MATIČNA  OSNOVNA ŠOLA DOB  

2.2.1 OPIS POTI  

2.2.1.1 Smer PODREČJE in VIR  

Opis poti: 

Učenci s Podrečja morajo biti pozorni pri prečkanju nove izvoznice z avtoceste. Kljub 

novemu in bolje označenemu prehodu za pešce je potrebno upoštevati, da je tu promet zelo 

gost in da nekateri udeleženci v prometu žal ne spoštujejo prometnih predpisov. Zato je na 

prehodu za pešce potrebna previdnost tudi ob zeleni luči. Tudi na delu ceste v samem 

Podrečju, kjer je zaradi mostu čez vodo in pločnika previdnost nujno potrebna. Učenci imajo 

možnost uporabe tudi druge, nekoliko daljše poti, kjer so hitrosti avtomobilov na prehodih za 

pešce manjše. 

Opis daljše poti: Sredi vasi naj učenci zavijejo na povezovalno pot Podrečje–Vir. Na Viru pri 

gasilskem oziroma kulturnem domu zavijejo levo na pločnik oziroma kolesarsko pot ob 
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glavni cesti M-10 Ljubljana–Celje (Šaranovičeva ulica). Pot naj nadaljujejo do semaforja pri 

tovarni Tosama. Med potjo se jim pridružijo učenci z Vira (Šaranovičeva, Tkalska, Koliška, 

Rožna in Sončna  ulica).  

Učenci z Vira (Koliška, Rožna in Sončna ulica) prečkajo cesto M-10 Ljubljana–Celje na 

zaznamovanem prehodu za pešce v križišču s Koliško ulico. Pri semaforju ob tovarni 

Tosama naj prečkajo povezovalno cesto Vir–izvoz na avtocesto in pot nadaljujejo po 

pločniku ali kolesarski poti ob cesti M-10 do semaforja v Dobu (Šolska ulica). Tu naj zavijejo 

po pločniku do šole. 

 

 

 

. 

Neupoštevanje prometnih 

predpisov naših učencev na 

že tako zelo nepreglednem 

delu ceste, saj kapelica 

zakriva pogled na cesto. 

 

2.2.1.2 Smer  KOLIČEVO 

 

Učenci prihajajo v šolo po novi izvoznici z avtoceste do semaforja, kjer prečkajo cesto in 

nadaljujejo pot po pločniku v Šolski ulici do šole. Pri šoli prečkajo cesto na označenem 

prehodu za pešce.  

Opisana pot je varna, saj ima tako pločnik kot kolesarsko pot. 
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2.2.1.3 Smer  TURNŠE  in ČEŠENIK 

Načeloma učenci prihajajo in odhajajo iz šole s šolskim avtobusom. Ti učenci čakajo 

avtobus na postajališčih v Češeniku – grad,  v Turnšah – znamenje,  v Turnšah  – odcep za 

zgornji del vasi in v Črnelem. 

Učenci iz Češenika, ki se ne vozijo z avtobusom, prihajajo do ceste M-10 Ljubljana–Celje ob 

robu ceste, ki vodi iz Turnš do Doba. Tu nadaljujejo pot po desnem pločniku ali kolesarski 

stezi ob glavni cesti (Ljubljanska ulica) do semaforja, kjer prečkajo cesto in nadaljujejo pot 

po pločniku v Šolski ulici do šole. Pri šoli prečkajo cesto na označenem prehodu za pešce. 

Učenci iz Turnš, ki se ne vozijo z avtobusom, prihajajo do Doba po asfaltirani povezovalni 

cesti Črnelo–Dob do semaforja ob glavni cesti (Ljubljanska ulica), kjer prečkajo cesto in 

nadaljujejo pot po pločniku v Šolski ulici do šole. Pri šoli prečkajo cesto na označenem 

prehodu za pešce. Naj poudarimo, da je ta cesta resnično smrtno nevarna in vsem 

svetujemo, da se je izogibajo. 

Po ozki cesti se predvsem v jutranjih urah vije zelo gost in mnogo prehiter promet, 

zato je nasvet vodstva šole, da se učenci v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom.   
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Le kateri voznik bi pomislil, 

da je tudi tukaj postajališče šolskega avtobusa? 

                                                                                      

K sreči je v bližini  znak, ki vsaj                        

malo opozori voznike. 

 

2.2.1.4 Smer GORJUŠA 

Učenci prihajajo in odhajajo iz šole peš ali s kolesom. Svetujemo jim, da od vasi do križišča 

cest uporabljajo manj prometno pot, ki vodi po zahodni strani naselja od gradu Krumperk do 

križišča in da tam hodijo oziroma se vozijo skrajno ob robu cestišča, ki nima pločnikov. Od 

tam dalje nadaljujejo pot po pločniku do križišča ob cerkvi v Dobu. Na prehodu za pešce 

zavijejo levo na makadamsko pot proti Tavčarjevi ulici, ki jih pripelje do šole. Pred šolo na 

označenem prehodu za pešce prečkajo Prešernovo ulico.  

2.2.1.5 Smer KRTINA 

Učenci, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, uporabljajo vezno cesto med Krtino in Dobom 

mimo nekdanje žage Srebotnjak po Trdinovi ulici do cerkve v Dobu, kjer prečkajo cesto na 

označenem prehodu za pešce in nadaljujejo pot po makadamski poti in Tavčarjevi ulici do 

šole. Pred šolo prečkajo Prešernovo ulico na označenem prehodu za pešce. 
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2.2.1.6 Naselje ŽELODNIK 

Učenci z Želodnika – severni del ceste M-10 izberejo severni pločnik ali kolesarsko stezo  

ob Ljubljanski ulici do semaforja, kjer se vključijo v promet v Šolski ulici. Učenci z Želodnika 

– južni del ceste M-10 uporabijo makadamsko bankino do križišča na južni strani ceste, nato 

nadaljujejo pot po pločniku ali kolesarski stezi ob Ljubljanski ulici do semaforja in se vključijo 

v promet v Šolski ulici.  

 

2.2.1.7  Naselje DOB 

Učenci iz Doba naj bi uporabljali najkrajšo varno pot do šole. Posebno morajo biti pozorni 

učenci iz novega naselja. Uporabljajo naj pločnik ob Župančičevi ulici, križišče naj prečkajo  

na prehodu za pešce pri gasilskem domu in nadaljujejo pot po pločniku v Prešernovi ulici do 

križišča s Šolsko ulico. Še posebej morajo biti pozorni na mestu, kjer se pločnik zoži, saj je 

tako ozka pot brez dvoma nevarna.               

Učenci, ki stanujejo med Prešernovo ulico in cerkvijo, ter učenci iz Trdinove ulice, naj v šolo 

prihajajo mimo cerkve in po Tavčarjevi ulici do prehoda za pešce na Prešernovi ulici. 

2.2.2 STANJE POTI  

Cesta M-10 deli naselje Dob na severni in južni del. Gostota prometa je zaradi cestninske 

postaje v Krtini povečana in v samem naselju ob ozkih cestah in pločnikih, ki jih ponekod 

tudi ni, pomeni večjo nevarnost za učence. 
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Na Viru je v križišču s Koliško ulico dobro urejen zaznamovan prehod za pešce. Ob 

magistralni cesti  sta  vse do Doba  lepo urejena kolesarska steza in pločnik.  

Veliko slabše je urejena stranska cesta od Tosame proti Dobu. Na tem delu se zoži, 

cestišče je brez kolesarske steze in pločnika. Po tej cesti redno vozijo težki tovornjaki in 

učenci so v veliki nevarnosti. To je še posebej opazno v zimskem času, ko je cestišče zaradi 

zasneženosti še ožje.  

Za učence z Gorjuše je stanje ugodno, skoraj na celotni dolžini cestišča je zgrajen pločnik, 

ki omogoča varno pot v šolo, pa vendar se tudi tukaj gostota prometa iz leta v leto krepi, saj 

se na Trojici gradijo nove hiše. 

V samem naselju Dob so cestišča lepo urejena in ne predstavljajo večje nevarnosti za 

otroke. Edina pomanjkljivost je del cestišča v Prešernovi ulici pred križiščem s Šolsko ulico. 

Tu se pločnik tako zoži, da morajo učenci hoditi po cesti. 

Za večjo varnost bi morali poskrbeti še na predelu med Želodnikom in Dobom, in sicer tako, 

da bi razmišljali o izgradnji pločnika in kolesarske steze v smeri proti industrijski coni 

Želodnik. 

V zadnjem času je zaradi povečanega prometa skozi naselji Turnše in Češenik postala 

nevarna tudi cesta Črnelo–Turnše–Češenik–Dob. Cesta je zelo ozka in brez pločnikov.  

Varnost prevozov s šolskim avtobusom se je izboljšala zaradi izgradnje postajališč oziroma 

izogibališč za avtobuse na Sv. Trojici, v Žejah, Zg. in Sp. Brezovici, Lazah in ob šoli. 

   

 

2.2.3 KRITIČNE TOČKE  

Na vseh kritičnih točkah je potrebno, da so učenci med hojo po tem delu cestišča izjemno 

previdni in pozorni na promet, ki jih obkroža. 

 Cesta od Tosame do Doba zaradi ozkega cestišča in nevarne vožnje tovornjakov. 

 Prehod za pešce preko vezne ceste med avtocesto in cesto M-10 zaradi prehitre 

vožnje voznikov in neupoštevanja rdeče luči na semaforju. 

 Križišče pri kapelici, v katerem je zaradi lege kapelice zmanjšana preglednost. 
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 Del Prešernove ulice zaradi zožitve pločnika. 

 

 

 V zimskem času pot od Želodnika do Doba, ker makadamska bankina, ki jo 

uporabljajo učenci, občasno ni splužena in je polna parkiranih avtomobilov. 
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 Kritične točke so tudi postajališča šolskega avtobusa, ki niso označena, avtobus pa  

ustavlja na ulici. To velja predvsem za naselji Turnše in Češenik.   

 Kritično mesto je tudi področje šolskega parkirišča, kjer avtomobili vozijo vzvratno. 

Učenci naj bodo pozorni na vozila, ki pripeljejo na parkirišče ali ko ga zapuščajo. Če niso 

prepričani, da jih je voznik opazil, naj raje počakajo, da vozilo odpelje oz. da se vozilo 

popolnoma ustavi, preden sami prečkajo pot. Naj opozorimo na pravilo, ki pravi, da je vožnja 

mimo ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz otrok in ima vključene vse štiri 

smerne kazalce ter stoji na postajališču in ker otroci vstopajo in izstopajo, prepovedana.  

 

 

2.2.4 DOSEDANJI UKREPI ŠOLE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE  VARNOSTI 

Vodstvo šole je pri rekonstrukciji cest v okolici šole sodelovalo s KS Dob in KS Krtina. Pri 

tem so z neposrednimi predlogi in pripombami ali preko svojih predstavnikov v Svetu 

staršev in Svetu šole sodelovali tudi starši. Na njihovo željo smo poskrbeli tudi za prevoz 

otrok ne glede na oddaljenost od šole, če je na poti ogrožena njihova varnost. V šolskih 

letih 2011/12 in 2012/13 so učenci petega razreda sodelovali tudi v projektu  Varnost in 

mobilnost za vse. V okviru projekta smo uredili krožno obračališče za starše pred šolo, ki 

deluje od 7.00 do 8.00, in s tablami ponovno uredili vsaj nekaj šolskih postajališč 

avtobusa ter opravili različne raziskave. 

2.2.5  NALOGE V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pripombe in predloge staršev o možnostih prevozov 

naših učencev posredovali Občini Domžale in drugim odgovornim ustanovam.  
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Komisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu Občine Domžale je obljubila, da bo 

bolje in varneje označila postajališča šolskega avtobusa. Nekaj jih je že označenih, s tem 

delom pa bomo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. Naše učence bomo vključevali v 

različne projekte, s katerimi bomo izboljšali varnost in védenje o nevarnostih na cesti.  

Vsako leto (bomo): 

 Ob začetku šolskega leta posebno skrb namenimo prvošolcem. Natančno jih 

poučimo njihovi najvarnejši poti do šole in domov. Način hoje in varno prečkanje cestišča 

tudi praktično pokažemo in preizkusimo. S tem seznanimo tudi starše. Te naloge opravi 

učiteljica 1. r. s policistom. 

 Vsi prvošolčki dobijo že prve dni pouka rumene rutice, ki jih morajo obvezno nositi 

na poti v šolo in domov. Nošenje rumenih rutic za drugošolce je s stališča varnosti tudi 

zelo zaželeno.  

 Učencem priporočamo oblačila, ki so v mraku dobro vidna. Priporočamo uporabo 

kresničk in drugih odsevnih teles, ki dobro odbijajo svetlobo. Tako postanejo otroci v 

prometu vidnejši. Z varnostjo otrok v cestnem prometu so seznanjeni tudi starši na prvem 

roditeljskem sestanku.  

 V šolo povabimo policista, ki učencem prve in druge triade pojasni, kako se 

morajo obnašati v prometu kot pešci oziroma kolesarji. Policist pojasni tudi, kakšne 

težave povzročajo v prometu nedisciplinirani udeleženci. 

 Pri prvih urah pouka oziroma v okviru razrednih ur v vseh razredih temeljito 

obdelamo področje prometne varnosti. Teme obravnavamo tudi med šolskim letom pri 

predmetih, ki vključujejo področje prometa. 

 V pomladnem času bodo učenci 5. r. opravljali kolesarske izpite po Pravilniku o 

kolesarskih izpitih v devetletni OŠ. Priprave na kolesarski izpit bo spremljal tudi policist.  

 V svojem delu in prizadevanjih za večjo varnost šolskih otrok se bo šola 

povezovala s krajevnima skupnostma, ki tudi skrbita za prometno varnost. Skupaj bomo 

skrbeli za urejene in varne prometne površine v okolici šole, kolikor je v naši moči in 

pristojnosti, iskali možne izboljšave in vzpostavljali strategije, kako stanje izboljšati. O 

pomanjkljivostih bomo obveščali odgovorne službe. Posebej bomo skrbeli za povezavo s 

Svetom za vzgojo in varnost v prometu pri Občini Domžale. 

 Sodelovali bomo v preventivnih akcijah, kot so Otrok-policist za en dan, S ceste 

prometni znak se mi smeji, pomembne stvari mi govori!, Varnostni pas vez z življenjem, 

Bistro glavo varuje čelada, Policist Leon svetuje in drugih razpisanih akcijah. 
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3 AVTOBUSNI PREVOZI  IN VARSTVO VOZAČEV  

S šolskim avtobusom se lahko vozijo le učenci, ki so do prevoza upravičeni. Upravičenost do 

prevoza se določi glede na oddaljenost šole od kraja bivanja. Pri določanju razdalje se 

uporabljajo zemljevidi na portalu najdi.si. Če je razdalja večja od 4 km, je učenec upravičen do 

šolskega prevoza. Poleg presoje oddaljenosti od šole se uporablja še presoja nevarnih poti. 

Varnost šolskih poti oceni Svet za preventivo v vzgoji in prometu pri Občini Domžale na pobudo 

šole, staršev ali krajevne skupnosti. Tako se lahko s šolskim avtobusom vozijo tudi učenci, 

katerih oddaljenost od šole je manjša od 4 km, a je pot ocenjena kot nevarna. Ocena varnih in 

nevarnih poti je priloga tega načrta. Sezname učencev vozačev hranita razrednik in vodstvo 

šole. 

Nekaj navodil, ki veljajo za vse vozače: 

 Če je zjutraj temno, na poti do postaje uporabi kresničko ali odsevni trak. Če si 

učenec 1. ali 2. razreda, potrebuješ tudi rumeno rutico. 

 Na avtobusno postajališče pridi vsaj 5 minut pred prihodom avtobusa. Na avtobus 

čakaš na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj 3 korake stran). Ko pripelje 

avtobus, počakaj, da se ustavi in voznik odpre vrata ter dovoli vstop. Pred 

vstopanjem na avtobus se postavi v kolono, saj boš tako omogočili varnejši vstop na 

avtobus. Paziti moraš, da ti vrata avtobusa ne priprejo ohlapnih oblačil, naramnic 

šolske torbe ipd. 

 V vozilu poišči prost sedež in se pripni z varnostnim pasom. Med vožnjo nista 

dovoljena hoja po avtobusu in presedanje. Vedno moraš biti obrnjen v smer vožnje. 

 V avtobusu se kulturno obnašaj, kar pomeni, da ne ješ in ne piješ, ne puščaš smeti in 

ne uničuješ opreme. Če boš povzročil škodo, boš dolžan povrniti nastale stroške. 

 Pri izstopanju iz avtobusa počakaj, da avtobus odpeljete, šele nato nadaljuj svojo pot. 

Vsak učenec vozač s svojim podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili obnašanja na šolskem 

avtobusu in v času čakanja nanj. Za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, je v času čakanja 

na njegov odhod organizirano varstvo. Učenci so v tem času v za to določenem prostoru, kjer ob 

navzočnosti učitelja/-ice delajo naloge, se učijo, igrajo ali odidejo v knjižnico, računalniško 

učilnico in podobno. Razpored učilnic za varstvo vozačev je na oglasni deski pri vhodu in na 

glavni oglasni deski. Učenec se mora najprej javiti učiteljici v varstvu vozačev. 
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3.1 NALOGE UČITELJA V VARSTVU VOZAČEV   

 Učitelj preveri prisotnost učencev – vozačev, ki so na spisku. 

 Preveri, če je učenec opravičeno odsoten (učenec je bil odsoten že pri pouku, je v 

knjižnici, zadržan v učilnici, je pri krožku ali pa je prinesel pisno dovoljenje staršev, da 

odide iz varstva vozačev). 

 V primeru ponavljajoče se neopravičene odsotnosti učenca je potrebno obvestiti 

pomočnico ravnateljice. 

 Za učence – vozače organizira določene aktivnosti (igre, pisanje nalog, ogled filmov, 

branje knjig ...). 

 Učence opozori, da brez njegovega dovoljenja ne smejo zapustiti učilnice.  

 

4 VARNOST KOLESARJEV 

Splošno: Otrok do 6. leta lahko otrok vozi kolo le na pešpoti ali v območju umirjenega prometa. 

Otrok od 6. do 8. leta starosti ter otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, 

lahko v cestnem prometu vozi kolo le v spremstvu polnoletne osebe. Pravico samostojne vožnje 

kolesa v cestnem prometu ima otrok, star najmanj 8 let, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico 

(dobi jo po opravljenem kolesarskem izpitu v osnovni šoli), ter oseba, starejša od 14 let.   

Vsi kolesarji morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh ni, 

lahko vozijo po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje. Pri tem 

morajo voziti čim bližje desnemu robu vozišča, vendar pri tem ne smejo zavzeti več kot en meter 

prostora od roba vozišča. Če vozijo v skupini, morajo voziti drug za drugim. Kljub temu da bi to 

moralo biti samoumevno, je med vožnjo s kolesom posebej prepovedano spuščanje krmila 

kolesa iz rok, dvigovanje nog s pedal, vodenje, vlečenje ali potiskanje drugih vozil, pustiti se 

vleči ali potiskati, vožnja predmetov, ki nas pri vožnji ovirajo, in vožnja drugih oseb. Voznik 

kolesa mora ponoči in ob zmanjšani vidljivosti uporabiti predpisane luči. 

 Na naši šoli velja: 

1. Učenci v petem razredu obiskujejo tečaj za kolesarje in nato opravljajo kolesarski izpit. 

2. S kolesom prihajajo v šolo le učenci od 6. do 9. razreda iz oddaljenih krajev, če imajo 

kolesarski izpit.  

3. Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo imeti otroci v osnovni šoli med vožnjo s 

kolesom na glavi pripeto kolesarsko zaščitno čelado (73. člen). Pri rednih urah pouka in 

na razrednih urah bomo opozarjali učence – kolesarje, da bodo redno uporabljali 
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zaščitno čelado. Prav tako bomo na roditeljskih sestankih na to opozarjali tudi starše. Za  

pravilno opremljenost koles in za varnost otrok v prometu so odgovorni starši učencev. 

4. Z motornim kolesom učencem prihoda v šolo ne dovolimo, čeprav imajo vozniški izpit. 

Prepovedan je tudi prihod z rolerji. 

5. Učenci kolesarji morajo ob prihodu na šolsko parkirišče obvezno sestopiti s kolesa in peš 

ob kolesu nadaljevati pot do kolesarnice. 

 

»Zakaj pa vi nimate obvezne kolesarske čelade?« 
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5 ŠOLSKE EKSKURZIJE  

Šola za šolske izlete in ekskurzije naroči avtobusni prevoz pri avtobusnem ponudniku, ki posrbi 

in zagotovi varno prevozno sredstvo, ki ustreza vsem prometno-varnostnim predpisom. Šola 

poskrbi za ustrezno število spremljevalcev na avtobusu, in sicer je normativ najmanj en odrasli 

spremljevalec na 15 učencev. 

Spremljevalci poskrbijo, da učenci pravilno in varno uporabljajo prometne površine in prevozna 

sredstva. Razporedijo se med učence na začetku, v sredini in na koncu skupine. Spremljevalci 

poskrbijo, da učenci med vožnjo ne motijo voznika, sedijo na svojih sedežih in s svojim 

vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih. 

 

6 PRILOGE 

 

1. Zemljevidi  z vrisanimi varnimi potmi v šolo 

2. Poimenski seznam učencev vozačev 

3. Vozni red šolskih avtobusov 

4. Zemljevid relacij šolskega avtobusa s postajališči 

5. Ocena varnih in nevarnih poti v šolskem okolišu OŠ Dob za šol. leto 2013/2014 

6. Ocena varnih in nevarnih poti v šolskem okolišu OŠ Dob za šol. leto 2014/2015 

7. Bonton na šolskem avtobusu 

8. Natančna navodila kolesarjem 
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