OSNOVNA ŠOLA GRADEC

NAČRT ŠOLSKIH POTI
Šolsko leto 2018/2019

POŠ Jevnica

POŠ Kresnice

Matična šola

POŠ Hotič

POŠ Vače

Ravnatelj: Damjan Štrus

Načrt šolskih poti OŠ Gradec

Kazalo
Uvod .......................................................................................................................................... 4
Otroci v prometu ................................................................................................................. 4
Nekaj povzetkov iz zakonodaje ......................................................................................... 4
Namen načrta ....................................................................................................................... 5
Cilji načrta ............................................................................................................................. 6
Splošne informacije o šoli in določitev šolskega okoliša ................................................... 7
Šolski okoliš .......................................................................................................................... 7
Matična šola: ..................................................................................................................... 7
POŠ Vače: .......................................................................................................................... 7
POŠ Hotič: ......................................................................................................................... 7
POŠ Kresnice:.................................................................................................................... 7
POŠ Jevnica: ...................................................................................................................... 7
Učenci ̶ pešci ....................................................................................................................... 7
Učenci ‒ kolesarji ................................................................................................................. 8
Učenci, ki jih v šolo pripeljejo starši .................................................................................. 8
Učenci ̶ vozači .................................................................................................................... 9
Pravilnik varne vožnje ........................................................................................................ 9
Analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti ............................................................. 10
Namen ankete .................................................................................................................... 10
Matična šola 1. ̶ 5. razred............................................................................................. 10
POŠ Jevnica ..................................................................................................................... 11
POŠ Vače ......................................................................................................................... 12
Vzgojno preventivne vsebine in skrb za prometno varnost učencev ............................ 13
OŠ Gradec si v okviru načrta šolskih poti prizadeva za: ............................................. 13
Akcije za zagotavljanje večje prometne varnosti učenk in učencev ........................... 14
Tehnični del načrta ................................................................................................................ 16
Matična šola ........................................................................................................................ 16
Načrt varnih šolskih poti .............................................................................................. 16
POŠ Vače ............................................................................................................................. 17
Načrt varnih šolskih poti .............................................................................................. 17
POŠ Hotič ............................................................................................................................ 18
Načrt varnih šolskih poti .............................................................................................. 18
2

Načrt šolskih poti OŠ Gradec
POŠ Kresnice ...................................................................................................................... 19
Načrt varnih šolskih poti ............................................................................................. 19
POŠ Jevnica ......................................................................................................................... 20
Načrt varnih šolskih poti ............................................................................................. 20
Linije organiziranega prevoza ............................................................................................. 21
Matična šola ........................................................................................................................ 21
Vozni red ......................................................................................................................... 21
Postajališča na relaciji: OŠ Gradec ̶ Hotič ̶ Jesenje ̶ Kresnice ̶ Senožeti ......... 22
Postajališča na relaciji: OŠ Gradec ̶ Boltija ̶ Konj.................................................... 25
Postajališča na relaciji: OŠ Gradec ̶ Ponoviče ̶ Sava............................................... 27
POŠ Vače ............................................................................................................................. 29
Vozni red ......................................................................................................................... 29
Postajališča šolskega prevoza ....................................................................................... 30
POŠ Hotič ............................................................................................................................ 31
Vozni red ......................................................................................................................... 31
Postajališča šolskega kombija ....................................................................................... 33
POŠ Kresnice ...................................................................................................................... 35
Vozni red ......................................................................................................................... 35
Postajališča kombija: ...................................................................................................... 36
POŠ Jevnica ......................................................................................................................... 37
Vozni red ......................................................................................................................... 37
Opis problematičnih mest in odsekov................................................................................ 42
Matična šola ........................................................................................................................ 42
POŠ Vače ............................................................................................................................. 44
POŠ Hotič ............................................................................................................................ 51
POŠ Kresnice ...................................................................................................................... 52
POŠ Jevnica ......................................................................................................................... 53
Zaključni del ........................................................................................................................... 56

3

Načrt šolskih poti OŠ Gradec

Uvod
Otroci v prometu
Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z
nevarnostmi sodobnega prometa. Tja do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo
samostojno sodelovati v prometu. Pogosto pozabljamo na to, da otrokom majhnost ne
omogoča, da bi imeli tak pregled čez dogajanje v prometu kot odrasli. Pri hoji in teku
še niso dovolj spretni, predvsem pa imajo otroci težave v prometu zaradi postopnosti
zaznavnega in spoznavnega razvoja. Ne smemo pozabiti, da otroci:
 nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila, ki
prihajajo z leve ali desne;
 dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz katere smeri slišijo vozilo;
 ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj;
 ne razlikujejo dobro določenih pojmov, (npr. levo, desno);
 ne zmorejo dolgotrajne koncentracije;
 njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo, in
mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo, ali so videli vozilo, ki se
približuje);
 ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo, kako
prečkamo cesto;
 zaradi razvoja mišljenja otroci 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 med otroki‒pešci je v starosti od 4 do 7 let, ko še ne zmorejo vseh zahtev
sodobnega prometa. Zato potrebujejo pomoč, učenje, nasvete ter vodenje in nadzor
odraslih. V obdobju primarne socializacije so ti pomembni odrasli starši, kasneje pa
tudi učitelji.
Vstop otroka v osnovno šolo je pomemben življenjski mejnik. V vrtcu in prvih razredih
osnovne šole se otroci pripravljajo in usposabljajo za samostojno sodelovanje v
prometu, saj bodo kasneje večinoma sami hodili v šolo in iz nje.

Nekaj povzetkov iz zakonodaje
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;
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 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 starši ali skrbniki;
 če otroci kršijo pravila (zakonske določbe) o varnosti cestnega prometa, policisti
o tem lahko obvestijo njihove starše, posvojitelje ali skrbnike;
 otroci morajo 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;
 morajo učenci oziroma učenke prvega in drugega razreda osnovne šole na poti
v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico,
nameščeno okoli vratu;
 v primeru otrokove ali mladoletnikove kršitve predpisov o varnosti cestnega
prometa, nastale kot posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva njegovih
staršev, se z denarno kaznijo, ki je predpisana za storjeni prekršek, kaznujejo
njegovi starši. Slednje predstavlja še razlog več, da starši ustrezno nadzorujejo
vedenje svojih otrok v prometu, še zlasti pa, da jim ne dovolijo, dopustijo ali
omogočijo rabe motornega vozila v nasprotju s predpisi o varnosti cestnega
prometa;
 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 (ki jo dobi po
opravljenem kolesarskem izpitu v osnovni šoli), ter oseba, starejša od 14 let;
 kolo s pomožnim motorjem lahko v cestnem prometu vozi otrok od 12. do 14.
leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, ter oseba, starejša od 14 let;
 otroci, mlajši od 18 let, ki vozijo kolo oziroma kolo s pomožnim motorjem,
morajo imeti med vožnjo na glavi pripeto kolesarsko zaščitno čelado. Otroci do
12. leta starosti lahko sedijo le na zadnjih sedežih. Z varnostnimi pasovi morajo
biti med vožnjo pripeti voznik in potniki na vseh sedežih, kjer so vgrajeni
varnostni pasovi (izjema so osebe, ki z zdravniškim spričevalom dokažejo, da
varnostnega pasu ne morejo uporabljati).

Namen načrta
Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje ter povečati varnost
v prometu, poudariti probleme na sami poti, promovirati zdrav in varen način
mobilnosti.
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Načrt šolskih poti lahko predstavlja pomemben element pri promoviranju prometne
varnosti v lokalnih skupnostih, saj spodbujajo sodelovanje vseh deležnikov za
zagotavljanje prometne varnosti ter izboljšujejo organiziranost lokalnih svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Cilji načrta
 Povečanje varnosti in zaščita ranljivejših udeležencev v cestnem prometu (šolarji
– predvsem v vlogi pešcev in kolesarjev);
 nič mrtvih in hudo telesno poškodovanih otrok na šolskih poteh;
 povečanje učinkovitosti načrtov šolskih poti;
 povečanje izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnejših šolskih poti;
 uporabnost načrtov za vse deležnike zagotavljanja prometne varnosti v
obravnavanem šolskem okolišu;
 uporabnost načrtov, tako za šolo in šolarje, kot tudi za starše in lokalno
skupnost;
 varnejša cestna infrastruktura in odprava nevarnih mest na šolskih poteh.

6

Splošne informacije o šoli in določitev
šolskega okoliša
Osnovno šolo Gradec tvorijo matična šola in podružnične šole Vače, Hotič, Kresnice
in Jevnica.

Šolski okoliš
Matična šola:
Mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save), Ponoviče,
Zgornji Log

POŠ Vače:
Boltija, Cirkuše, Kandrše-del Klenik , Laze pri Vačah, Mala sela, Podbukovje pri Vačah,
Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna , Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše

POŠ Hotič:
Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje, Zgornji Hotič

POŠ Kresnice:
Kresnice, Kresniški Vrh

POŠ Jevnica:
Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica
Učenci prihajajo v šolo:
 peš,
 s kolesom,
 s starši (avto),
 s šolskim avtobusom,
 s šolskim kombijem.

Učenci ̶ pešci
Učenci pešci praviloma hodijo po pločniku. Če ni pločnika ali posebej za pešce
označene površine, morajo pešci hoditi ob levem robu vozišča. Hodijo naj eden za
drugim ali največ po dva pešca vzporedno. Med hojo naj se ne prerivajo, lovijo,
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kepajo... Posebej morajo paziti, da nenadoma ne skočijo proti sredini cestišča. S svojim
obnašanjem morajo čim manj ovirati promet.
V primeru ovir (avtomobilov, tovornjakov, traktorjev ali drugih predmetov) ob robu
vozišča se morajo pešci najprej prepričati, če je cesta (vozišče) prazna. Šele zatem naj
pazljivo obidejo vozilo ali drugo oviro na poti. Učenci naj za hojo v šolo uporabljajo
(kadar imajo več možnosti) čim manj prometne ceste. Pred prečkanjem ceste naj vedno
najprej pazljivo pogledajo levo in desno. Ceste naj ne prečkajo na mestih, kjer je
vidljivost slaba, na primer v ovinkih, prav tako ne v križiščih ali na zoženih delih
cestišča, ker tam s svojim zadrževanjem ovirajo promet. Čez cesto naj hodijo na
prehodu za pešce. Tudi na prehodu naj pred prečkanjem ceste pogledajo levo in desno.
Da nameravajo prečkati cesto, lahko nakažejo tudi z dvignjeno roko.
Glede na to, da so vsi učenci v določenih primerih tudi pešci, se učitelji razredniki z
učenci večkrat pogovarjajo o varni hoji po cesti in o prometnih predpisih. Posebno je
tak pogovor potreben ob začetku šolskega leta. Zlasti mlajše učence je potrebno
vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in domov. Takoj ob začetku šolskega leta
naj spoznajo načrt varnih poti v šolo.

Učenci ‒ kolesarji
Vsi učenci 5. razreda imajo možnost pridobiti kolesarski izpit. Ta je pogoj, da se lahko
učenec pripelje s kolesom v šolo. Kolesarji morajo obvezno uporabljati ustrezno
zaščitno varnostno čelado, ki jo med poukom spravijo v garderobnih omaricah.
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 uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem (kolesarske
steze, poti). V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar voziti
ob desnem robu vozišča (približno 1 m od roba vozišča). Biti mora 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. Prevažanje sošolcev na prtljažniku je
prepovedano in nevarno.
Kolesarji smejo prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem sestopiti s kolesa in
ga potiskati ob sebi. Drugače je na prehodu za kolesarje, kjer pa vseeno velja prevoziti
prehod z veliko mero previdnosti.

Učenci, ki jih v šolo pripeljejo starši
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Veliko število učencev starši pripeljejo v šolo s svojimi avtomobili. Učenci morajo biti
pripeti z varnostnim pasom. Pri parkiranju in izstopanju otrok iz avtomobila morajo
starši in učenci upoštevati prometne predpise in pravila, paziti na pravilno parkiranje,
posebej pazijo, da ne zaparkirajo dovoznih in interventnih poti ter prehodov za pešce.
Starši morajo biti s svojim ravnanjem v prometu zgled svojim otrokom.

Učenci ̶ vozači
S šolskimi avtobusi se vozijo učenci od prvega do devetega razreda. Razredniki učence
večkrat opozorijo na obnašanje na avtobusu. Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom,
morajo upoštevati pravila obnašanja, ki jih podrobneje opredeljuje interni pravilnik o
pravilih primernega vedenja pri vožnji z avtobusom, objavljen na spletni strani šole.

Pravilnik varne vožnje
Učenci so dolžni skrbeti za svojo varnost in upoštevati navodila voznika ter Interni
pravilnik o pravilih primernega vedenja pri vožnji z avtobusom:
Ko učenec zapusti šolo, gre po pločniku mirno do avtobusne postaje.
1. Na postajališču učenec mirno in kulturno počaka avtobus.
2. Ko pripelje avtobus, se učenec postavi v vrsto tako, da omogoča posamično
vstopanje.
3. Ko učenec kot potnik vstopi na avtobus, poišče prazen sedež in ne rezervira
sedežev za učence, ki vstopijo kasneje.
4. Med vožnjo je pripet z varnostnim pasom.
5. Med vožnjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kakšna druga
oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upoštevati šoferjeva navodila.
6. Ko gredo učenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj.
7. Iz avtobusa učenci izstopajo posamično in se ne drenjajo ter varno prečkajo
cesto.
8. Na avtobusu ni dovoljeno namerno povzročanje škode.
Vsako namerno povzročeno škodo na postajališču in avtobusu so starši dolžni
poravnati. V primeru neprimernega vedenja oz. neupoštevanja pravil šofer pokliče v
šolo, le-ta obvesti starše.
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Analiza stanja šolskih poti in prometne
varnosti
Namen ankete
 Analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti (promet, nevarna mesta,
prometne nesreče, kritične točke …) tudi s pomočjo terenskega pregleda
stanja šolskih poti (presoja varnosti šolskih poti s strani tehnične komisije, ki
deluje pod okriljem lokalnega SPV-ja) in letnih anket ter poročil in statističnih
podatkov policije, pristojnih občinskih služb oz. upravljavcev cest;
 opis problematičnih mest in odsekov šolskih poti, ki predstavljajo za šolarje
potencialno nevarna mesta in niso v skladu z osnovnimi kriteriji za šolsko pot
ter vključitev potencialno nevarnih mest v posodobljen načrt šolskih poti;
 s predstavitvijo rezultatov občinskemu SPV-ju želimo spodbuditi
predstavnike k pregledu in analizi potencialno nevarnih mest in ustrezni
sanaciji le-teh.
Matična šola 1. ̶ 5. razred
Število posredovanih anket: 164
Število vrnjenih anket: 94 (57%)
Anketni vprašalnik je oblikovala Javna agencija Republike Slovenije za varnost
prometa, bolj natančno Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Gre za
anketo, ki jo
 izpolni učenec, ki odgovarja z obkroževanjem in deloma odprtimi
odgovori;
 izpolnijo starši - odprti odgovori, kjer lahko podajo svoje mnenje o
prometni varnosti šolskih poti, konkretno navedejo morebitne nevarne
točke in podajo konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti.
Analiza anketnih vprašalnikov je narejena za odprta odgovora staršev.
1. Starši podajo svoj komentar glede prometne varnosti v šolskem okolišu ter
varnosti šolskih poti.
Mnenje:
Pot je varna: 16 %
Ni pripomb, brez komentarja: 22 %
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2. Starši izpostavijo po njihovem mnenju, najbolj nevarne točke oz. konkretne
lokacije na šolski poti njihovega otroka.
Komentarji:
Zaparkirani prehodi za pešce in parkiranje na pločniku ali na cesti pred vhodom na
razredno stopnjo: 24 %
Prevelika hitrost vožnje mimo šole: 13 %
Križišče pri Mercatorju je nevarno (slaba vidljivost zaradi žive meje in neprilagojene
hitrosti vozil, ki vozijo po prednostni cesti in prihajajo proti trgovini): 8 %
Nepregleden prehod za pešce pri studencu zaradi zarasle žive meje: 7 %
Relacija Bobek-OŠ Gradec nima pločnika, javne razsvetljave, cesta je ozka in
nevarna: 6%
Križišče pri Kidričevi (kjer pripelje cesta iz Bobka) je nepregledna, brez prehoda za
pešce: 6 %
Bevkova ulica pri vrtcu Medvedek nima urejenega prehoda za pešce pri prečkanju
ceste na igrišče OŠ Gradec: 6 %
Cesta od Praprošč nad nogometnim igriščem proti Predilnici nima pločnika, javno
razsvetljavo pa zakrivajo razrasla drevesa: 5 %
Križišče Marokove ceste in Bevkove ulice nima prehoda za pešce: 4 %
Vzvratna vožnja mimo studenca na glavno cesto (med Gimnazijo in OŠ): 4 %

POŠ Jevnica
Največkrat izpostavljene točke so bile:
 Ob cesti v Jevnici ni povsod pločnika, cesta je ozka, bankine so slabo
urejene, vozniki se ne držijo omejitev (to je izpostavilo skoraj 90 % staršev).
 Slaba preglednost na določenih delih.
 Veliko prometa okoli šole (tudi tovornjaki), večina jih vozi prehitro.
 Ni prehoda za pešce pri železniški postaji oziroma pri šolskem vrtu (tu se
potka iz Kresniških Poljan pridruži glavni cesti).
 Ni kolesarskih stez, vožnja s kolesom je nevarna zaradi prometne situacije.
 Križišče pred vrtcem Jurček ni ustrezno urejeno s prometno signalizacijo
in/ali fizičnimi ovirami.
 Pozimi ni primerne osvetljave.
 Nevarna glavna cesta nad Zeleno dolino.
 Ni pločnika ali urejene kolesarske steze v Kresniških Poljanah.
 Nevarni ovinek pri cerkvi v Kresniških Poljanah.
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Predlogi staršev:
 grbine pred šolo,
 opozorilni radar (utripajoč signalizacijski znak, ki opozarja na preveliko
hitrost) pred šolo,
 pločnik oziroma vsaj urejene bankine po Jevnici,
 večkrat opraviti policijski nadzor hitrosti pri šoli,
 boljša osvetlitev, redno striženje žive meje pri cesti,
 označiti prehod pri vrtcu,
 označiti in dvigniti prehod pri železniški postaji,
 urediti postajališča za kombi.
POŠ Vače
Največkrat izpostavljene točke so bile:









neustrezne površine za pešce (neurejene bankine, ni pločnika): 100%
nevarna prečkanja ceste (ni urejenih prehodov): 80%
slaba preglednost v prometu: 36%
visoke hitrosti vozil na območju šolskih poti: 45 %
ni ustreznih površin za kolesarje: 63%
slaba osvetljenost: 54%
gost promet na posamznih odsekih: 10%
ozka cesta (ni dovolj prostora za pešce, če se srečata dve vozili)

Predlogi staršev:
 nevarne cestne odseke zavarovati z zaščitno ograjo
 ureditev pločnikov
 postaviti ležeče policaje v okolici šole
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Vzgojno − preventivne vsebine in skrb za
prometno varnost učencev
OŠ Gradec si v okviru načrta šolskih poti prizadeva za:
 ohranitev otroških življenj pri vključevanju v promet,
 ugotovitev prometno varnostne situacije pri prihodu in odhodu otrok v
šolo,
 čim boljšo vzgoja otrok za pravilno ravnanje na prometnih površinah,
 opozarjanje in osveščanje otrok in staršev pri izbiri najbolj varnih, četudi
daljših poti v šolo,
 iskanje in določanje varnejših poti otrok v šolo,
 predlaganje pogojev za varnejšo pot v šolo,
 boljše znanje učencev na področju poznavanja cestno prometnih
predpisov.
Prizadevamo si, da bi prometna vzgoja postala sestavni del vzgoje pri vseh
predmetih.
Vsi pedagoški delavci so odgovorni za osveščanje otrok in njihovih staršev o
pomenu varnosti v cestnem prometu. Učitelji seznanijo učence pri pouku in pred
odhodom iz šole v okviru dni dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni, tehniški
dan, ekskurzija, izlet):
 s pomenom varnostne opreme - dobro vidna obleka in obutev, svetlobne
nalepke, rokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene
rutice za prvošolce,
 s pravilno opremo koles in kolesarskimi čeladami ter kolesarskimi izpiti,
 s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oz. kjer ni
pločnikov po levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje na prehodih in izven
prehodov),
 s prometno varnostnim načrtom,
 z ostalo prometno vzgojo in preventivno problematiko.
Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) naj učitelji vsakodnevno
opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Učenci teh
razredov naj z razredničarko obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se
pogovorijo o poti v šolo ob skicah, najvarnejše poti naj si ogledajo.
Na predmetni stopnji naj razredne ure vsebujejo tudi prometno-vzgojno
problematiko.
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Na roditeljskih sestankih je treba s prometno varnostnim načrtom seznaniti starše in
jih opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko
morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.
Z načrtom šolskih poti morajo biti seznanjeni vsi učenci v šoli. O njem naj
razpravljajo učenci v razredih in šolski skupnosti, pri razrednih urah, pri pouku in
pri ostalih oblikah dela.
Za učence razredne stopnje je obvezen vsakoletni ogled varnih šolskih poti in
dovoljenih prehodov v spremstvu učiteljic in policista.
Prvi šolski dan prvošolčke in njihove starše obišče policist. Prav tako petošolci
opravljajo kolesarski izpit.
Pri izvajanju prometne vzgoje sodelujejo vsi učitelji razrednega in predmetnega
pouka ter oddelkov podaljšanega bivanja, starši in zunanji izvajalci, ki skrbijo za
prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu.
Otrok naj gre v šolo pravočasno, hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani ceste,
v nasprotni smeri kot poteka promet. Starši in učitelji pokažejo otroku kje in kako
lahko prečka cesto. Če učenci prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla
odbojna
telesa,
npr.
kresničko.
Otroci morajo imeti na poti v 1. razred devetletke ter domov spremstvo.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka.
Otroci stari do 7 let lahko hodijo v šolo brez spremstva, če tako dovolijo starši ali
skrbniki, vendar le v območju umirjenega prometa.
Starši dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki.
Starši lahko prevažajo svoje otroke v šolo z osebnim prevozom. Če je na relaciji
organiziran šolski prevoz in staršem le-ta ne ustreza, staršem ne pripada povračilo
potnih stroškov.

Akcije za zagotavljanje večje prometne varnosti učenk in učencev

 PRVI ŠOLSKI TEDEN je okrepljen policijski nadzor prometa pri šoli;
 RUMENA RUTICA: akcija je namenjena učencem prvega in drugega
razreda;
 BODI (PRE)VIDEN: učence opozarjamo na rabo odsojnih sredstev v
prometu, učenci 4. razreda pa pišejo starejšim osebam na to temo;
 TEKMOVANJA, IZPITI, NATEČAJI, KOLESARSKI IZPITI IN
VARNO KOLO: učenci 5. razreda opravljajo kolesarski izpit;
 POLICIST LEON SVETUJE: v projektu sodelujejo učenci 5. razreda
skupaj s PP Litija;
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 PROMETNA VZGOJA V ODDELKIH: vsebine prometne vzgoje se
vključujejo v vse predmetne skupine. Na roditeljskem sestanku v začetku
šolskega leta opozorimo starše tudi na njihovo vlogo pri prometni vzgoji,
saj smo odrasli s svojim ravnanjem v prometu zgled otrokom.



VARNO NA KOLESU: vseslovenski razpis je namenjen zagotavljanju
večje prometne varnosti kolesarjev in izpostavlja varno vožnjo s kolesom.
Skozi prizmo varnosti opozarja na problematiko neurejene kolesarske
infrastrukture v marsikaterem slovenskem kraju. Poleg varnosti je
temeljni namen projekta tudi spodbujanje kolesarstva in s tem zdravega
načina življenja, ki posamezniku prinaša kakovostnejše življenje. V
nagradnem razpisu sodelujejo učenci 5. razreda matične šole.
 Učence opozorimo na obvezno in pravilno nošenje kresničke v mraku in
ponoči, ko so udeleženi v prometu kot pešci. Učence vozače in učence na
ekskurzijah navajamo na primerno ravnanje v avtobusu in v ostalih
prometnih sredstvih. Ob zaključku šolske leta opozorimo učence na
previdnost v prometu v poletnih mesecih.
 PROJEKT PASAVČEK: osnovni namen projekta je spodbujati pravilno
uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med
vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas
pripet jasno sporoča.
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Tehnični del načrta
Matična šola

Slika 1: Satelitska slika bližnje okolice šole (vir zemljevida: http://zemljevid.najdi.si)

Načrt varnih šolskih poti
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Slika2: Okolica šole z vrisanimi potmi in nevarnimi mesti(vir zemljevida:
http://zemljevid.najdi.si)

varne poti

nevarne poti

nevarna mesta

POŠ Vače
Načrt varnih šolskih poti

Slika 1: Okolica šole z vrisanimi potmi in nevarnimi mesti (vir zemljevida:
http://zemljevid.najdi.si)

varne poti

nevarne poti

nevarna mesta
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POŠ Hotič

Slika 1: Satelitski posnetek bližnje okolice šole (vir: http://maps.google.com)

Načrt varnih šolskih poti

Slika 2: Okolica šole z vrisanimi potmi in nevarnimi mesti (vir: http://maps.google.com)
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POŠ Kresnice

Slika 1: Satelitski posnetek bližnje okolice šole (vir: http://maps.google.com)

Načrt varnih šolskih poti

Slika 2: Okolica Podružnične šole Kresnice; Legenda: varna šolska pot
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POŠ Jevnica

Slika 1: Satelitska slika bližnje okolice šole ( vir: http://zemljevid.najdi.si)

Načrt varnih šolskih poti

Slika 2: Okolica šole z nevarnimi (__) in varnimi (__) potmi(vir zemljevida:
http://zemljevid.najdi.si)
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Linije organiziranega prevoza
Matična šola
Vozni red
PREVOZI V ŠOLO
ponedeljek, torek,
četrtek, petek

sreda

Senožeti ̶ Ribče ̶ OŠ
Gradec

7. 25

7. 00

Kresnice ̶ OŠ Gradec

7. 25

7. 00

Sava ̶ OŠ Gradec

7. 05

7. 05

Konj ̶ Boltija ̶ OŠ
Gradec

7. 35

7. 05

POVRATEK
OŠ Gradec ̶ Hotič ̶ Jesenje ̶ Kresnice ̶ Senožeti
1. 12.45

2. 13.35

OŠ Gradec ̶ Boltija ̶ Konj

12. 30, 13. 30

OŠ Gradec ̶ Ponoviče ̶
Sava

14.20

3. 14.25

Za učence matične šole so prevozi organizirani z avtobusom in s šolskim
kombijem. Postajališča v meri Senožeti so večinoma ustrezno označena in
zavarovana. Šoferji se pri ustavljanju trudijo, da bi učenci v čim manjši meri
prečkali glavne prometnice.
Postajališča na drugih dveh linijah so večinoma neoznačena, je pa običajno vsaj
delno odmikališče, tako da lahko učenci varno vstopijo in izstopijo iz vozila.
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Postajališča na relaciji: OŠ Gradec ̶ Hotič ̶ Jesenje ̶ Kresnice ̶ Senožeti

Postajališče Zgornji Log

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Spodnji Hotič

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Spodnji Hotič

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Zgornji Hotič

(foto: Sandra Železnik)
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Postajališče Jesenje

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Zgornje Ribče

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Ribče

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Zgornje Ribče

(foto: Sandra Železnik)
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Postajališče Ribče pri gasilnem domu

(foto: Sandra Železnik)

Postajališče Kresnice pri mostu

Postajališče Kresnice pri mostu

(foto: Sandra Železnik)

(foto: Sandra Železnik)
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Postajališče Kresnice pri pošti

Postajališče Senožeti

(foto: Tadeja Resnik)

(foto: Sandra Železnik)

Postajališča na relaciji: OŠ Gradec ̶ Boltija ̶ Konj
Ponoviče

Smrekarica

(foto: Dren Trade)

(foto: Dren Trade)
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Mačkovna

(foto: Dren Trade)

Konj (pri Lavrin)

(foto: Dren Trade)

(foto: Dren Trade)

Boltija

(foto: Dren Trade)
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Konj križišče (glavna cesta proti Savi)

(foto: Dren Trade)

Postajališča na relaciji: OŠ Gradec ̶ Ponoviče ̶ Sava
Sava pri gasilnem domu

(foto: Rudi turs)

Ponoviče pri Zupančiču

(foto: Rudi turs)
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Ponoviče nad bajerjem

(foto: Rudi turs)

Ponoviče

Ponoviče

(foto: Rudi turs)

(foto: Rudi turs)

Ponoviče - pri Lamovšku

(foto: Rudi turs)

Smrekarica

(foto: Rudi turs)
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POŠ Vače
Vozni red
PREVOZI V ŠOLO
Cirkuše 13 ̶ Cirkuše ̶ Potok ̶ Vače

6.25/n. mesec 6.50/p. mesec

Široka Set ̶ Podbukovje ̶ Laze ̶ Vače

6.40

7.10

Vovše ̶ Vače

7.15

7.15

Strnica ̶ Zg. Gora ̶ Vrtače ̶ Slivna ̶ Vače

7.12

6.25

Tolsti Vrh ̶ Ržišče ̶ Vače

6.32

6.32

Boltija ̶ Vače

6.44

6.44

Vače ̶ Laze ̶ Podbukovje ̶ Široka Set

14.35

14. 35

Vače ̶ Vovše

14.05

14.05

Vače ̶ Slivna ̶ Mala Sela ̶ Vrtače ̶ Zg. 14.40
Gora

15.05

Vače ̶ Ržišče ̶ Boltija ̶ Tolsti Vrh

15.10

POVRATEK

14.40

Za učence našega šolskega okoliša je organiziran prevoz s kombijem. Po teh cestah
potekajo šolske poti.
Ceste nimajo pločnikov ali drugače urejenih površin za pešce. Hoja po njih je
nevarna. Nekateri učenci, predvsem iz ožje okolice nimajo možnosti uporabe
varnejše šolske poti, zato za hojo in prečkanje uporabljajo vaško cesto, ki pa je kar
prometna. Posebej je nevarna hoja po glavni cesti in prečkanje ceste, ker prehodov
za pešce ni. Kar precej otrok je oddaljenih od šole več kot štiri kilometre, zato je zanje
organiziran prevoz s šolskim kombijem. Kombi otroke vozi v smeri: Boltija, Gora,
Slivna Vrtače, Cirkuše, Široka Set, Podbukovje, Tolsti Vrh.
Postajališča, na katerih ti učenci vstopajo in izstopajo niso posebej urejena, tako da
morajo biti učenci zelo previdni.
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Postajališča šolskega prevoza
Postajališče Gora

(foto: Drago Kovič)

Postajališče Široka Set

(foto: Drago Kovič)

Postajališče Podbukovje

Postajališče in obračališče Cirkuše

(foto: Drago Kovič)

(foto: Drago Kovič)

Postajališče Cirkuše

(foto: Drago Kovič)
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POŠ Hotič
Vozni red
Postajališče

Odhod

Prihod

Jesenje

6.20

16.10

Tolsti vrh

6.33

15.00

Ržišče

6.43

14.50

POŠ Vače

6.51

15.35

Spodnji Hotič

6.59

15.40

Bitiče

7.05

15.45

POŠ Hotič

7.13

15.35

Vernek

7.19

15.55

Ribče I.

7.25

16.00

Ribče II.

7.29

16.05

POŠ Hotič

7.40

Sreda:
Postajališče

Odhod

Jesenje

6.15

Tolsti vrh

6.20

Boltija

6.30

POŠ Vače

6.40

Boltija

6.45

Krhličje

6.50

Konj

6.55

OŠ Gradec

7.00

Kurja vas

7.08

Bitiče

7.15

POŠ Hotič

7.25

Vernek

7.33

Ribče I.

7.38
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Ribče II.

7.41

POŠ Hotič

7.48

Za učence našega šolskega okoliša je organiziran prevoz s kombijem. Po teh cestah
potekajo šolske poti.
Ceste nimajo pločnikov ali drugače urejenih površin za pešce. Hoja po njih je
nevarna. Nekateri učenci, predvsem iz ožje okolice Zg. in Sp. Hotiča, nimajo
možnost uporabljati varnejših šolske poti, ampak za hojo in prečkanje uporabljajo
vaško cesto, ki pa je kar prometna. Posebej je nevarna hoja in prečkanje magistralne
ceste za učence iz Sp. Vasi v Zg. Hotiču. Kar precej otrok pa je oddaljenih od šole več
kot štiri kilometre, tako da je zanje organiziran prevoz s šolskim kombijem. Kombi
otroke vozi v smeri: Zg. Hotič – Sp. Hotič – Konj in v smeri Zg. Hotič – Vernek –
Ribče in nazaj v Jesenje.
Postajališča, na katerih ti učenci vstopajo in izstopajo niso posebej urejena, tako da
morajo biti učenci zelo previdni.
Učenci, ki obiskujejo našo šolo, prihajajo iz domačega in drugega okoliša. V šolo
prihajajo na različne načine. Nekateri učenci prihajajo peš, nekatere pripeljejo starši,
veliko pa se jih v šolo pripelje z organiziranim šolskim prevozom. Tako kombi
učence pripelje pred šolo. Tukaj ni urejenega postajališča, tako da morajo učenci
izstopati in vstopati v šolski kombi pred šolo, da lahko varno vstopijo in izstopijo.
Za nadzor učencev v času čakanja in vstopanja na šolski kombi poskrbi učitelj, ki je
v tistem času v OPB.
Učenci 1. razreda prihajajo v šolo v spremstvu staršev.
Tabela 1: Način prihajanja v šolo
Zap.št. Kraj

Način prihoda in odhoda iz šole

1.

Okolica Zg. in Sp. Hotiča

peš, lastni prevoz

2.

Ribče

kombi

3.

Vernek

kombi

4.

Jesenje

kombi

5.

Bitiče

kombi

6.

Konj

kombi

7.

Sp. Hotič – Kurja vas

kombi
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Posebno pozornost posvečamo učencem, ki prihajajo v šolo z različnimi prevoznimi
sredstvi. Večina učencev izkorišča možnost prihoda v šolo s šolskim kombijem.
Učence pogosto opozarjamo na kulturno obnašanje v kombiju in na postajališču.
Velik poudarek na prometno varnost damo tudi v začetku šolskega leta v sklopu
razrednih ur in predavanju policista. Pomembno je tudi sodelovanje z vozniki, ki
prevažajo učence ter s starši.Vsi učenci, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole
več kot 4 km, imajo omogočen brezplačen prevoz. V šolo se lahko brezplačno vozijo
tudi učenci, ki stanujejo bližje in je njihova pot do šole označena kot nevarna in
učenci 1. razreda. Posebej nevarno za vse udeležence je vključevanje z vaške ceste
na magistralno. Čeprav je postavljeno ogledalo, je v času, ko še ni pokošena trava,
zelo nepregledno. Pri košnji pa so tisti, ki so za to zadolženi (KOP Litija) zelo
nefleksibilni in pokosijo šele, ko je trava zelo visoka. Ravno tako starši, ki prihajajo
po učence z osebnimi avtomobili, zapeljejo na šolsko igrišče in tam tudi parkirajo in
obračajo, kar pa je za ostale učence zelo nevarno. Potrebno bi bilo urediti parkirišče
zunaj šolskega igrišča.
Za učence do 5. razreda, ki se vozijo domov s šolskim kombijem, je organizirano
podaljšano bivanje.
Šolski kombi vozi po veljavnem voznem redu.
Tabela 2: Zbirnik vozačev v šolskem letu
POSTAJALIŠČE 1.R

2. R

3. R

Ribče

1

3

Vernek

4. R

5. R

1

Jesenje

1

3

1

Sp. Hotič

1

4

3

Bitiče

1

2

2

1

Postajališča šolskega prevoza
Sp. Hotič
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Bitiče

Ribče

Vernek

Organiziran prevoz z avtobusom na različne dejavnosti
Za učence POŠ Hotič je v času pouka organizirano več različnih dejavnosti, ki so
večinoma načrtovane planirane v letnem delovnem načrtu. Avtobusni prevoz je
organiziran s postajališča v Zg. Hotiču. Do tja pridemo peš v spremstvu učiteljev,
najprej po cesti brez pločnika, nato nadaljujejmo pot po pešpoti, ki se v Zg. Hotiču
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priključi na pločnik. V Zg. Hotiču je tudi urejen prehod za pešče. Pred vsako
dejavnostjo se temlejito pogovorimo o vedenju in varnosti v prometu ter preverimo,
če imajo učenci rumene rutice (1. in 2. razred). Ravno tako ob povratku nas avtobus
pripelje na postajališče v Zg. Hotiču.
Ko odhajajo učenci v šolo ali bivanje v naravi, avtobus stoji na parkirišču pri gostilni
Juvan. Za varnost do prihoda avtobusa poskrbijo starši, prav tako jih pričakajo ob
povratku. V letošnjem šolskem letu pa se bo avtobus iz LŠN in Bivanja v naravi
ustavil pri Gasilskem domu v Sp. Hotiču, kjer jih bodo pričakali starši.

POŠ Kresnice
Vozni red
PREVOZI V ŠOLO
Ponedeljek, torek, četrtek, petek

sreda

Golišče ̶ Kresniški Vrh ̶
Kresnice

6.50

6.25

Sp. Kresniški Vrh ̶ Kresnice

7.10

7.10

POVRATEK
Kresnice ̶ Kresniški Vrh ̶ Golišče

14.40

Učenci iz Kresniškega Vrha se vozijo v šolo s šolskim kombijem. Vstopajo na
različnih mestih, nikjer ni urejenega nobenega postajališča, šolski kombi so prisiljeni
čakati ob robu cestišča. Izstopajo pred šolo, kombi zapelje pred šolski vhod, kjer
učenci lahko varno zapustijo vozilo in vstopijo v šolo. Za nadzor pri vstopanju in
izstopanju učencev iz šolskega kombija poskrbijo učitelji v jutranjem varstvu in
popoldne učitelji OPB.
Učenci 1. razreda prihajajo in odhajajo v šolo v spremstvu staršev.
V kraju je pločnik le v spodnjem delu vasi, od železniške postaje do križišča, kjer se
razcepi pot čez železniško progo, zato morajo učenci izbirati varne poti, kjer pa to ni
možno, so prisiljeni hoditi ob robu cestišča. Učenci pešci, ki so doma v spodnjem
delu naselja hodijo po stezi od pošte mimo hiš do vrtca. Tako se vsaj na delu poti v
šolo izognejo cestišču, ki nima pločnika, nato pa pot nadaljujejo do šole po skrajnem
levem robu cestišča. Učenci, ki prihajajo v šolo iz zgornjega dela vasi, hodijo po poti,
ki je speljana mimo cerkve v Kresnicah in se nadaljuje po t.i. Brunčkovem klancu do
vrtca, prečkajo cesto, kjer je označen prehod čez cesto, nato nadaljujejo pot do šole
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po cesti ob skrajnem levem robu cestišča. Učenci iz zahodnega in vzhodnega dela
vasi prihajajo v šolo po cesti, ki je brez pločnika.

Postajališča šolskega prevoza
Postaja Spodnji Kresniški Vrh 1

Postaja Spodnji Kresniški Vrh 2

Postaja Kresniški Vrh 1
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Postaja Kresniški Vrh 2

Postaja Golišče

POŠ Jevnica
Vozni red
PREVOZI V ŠOLO
Golišče ̶ Jevnica

7.25, 7.00 (sreda)

Kresniške Poljane ̶ Jevnica

7.45

POVRATEK
Jevnica ̶ Golišče

13.40 (1. kombi), 14.10. (2. kombi)

Jevnica ̶ Kresniške poljane

13.30

Učenci, ki obiskujejo našo šolo prihajajo v šolo na različne načine. Nekateri učenci
prihajajo peš, nekatere pripeljejo starši, nekateri pa se v šolo pripeljejo z
organiziranim šolskim prevozom. Kombi otroke vozi v različne smeri: smer
Kresniške Poljane, smer Golišče ter smer Zgornja Jevnica.
Kombi učence pripelje na parkirišče pred gasilskim domom, ki je v neposredni
bližini šole. Tu učenci vstopajo oz. izstopajo s kombija. Za nadzor učencev v času
čakanja oz. vstopanja na kombi poskrbi učitelj v oddelku podaljšanega bivanja.
Postajališča, na katerih ti učenci vstopajo in izstopajo niso posebej urejena, tako da
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morajo biti učenci zelo previdni. Od doma do postajališč hodijo otroci po zasebnih
poteh, ki veljajo za varne.
Učenci 1. razreda prihajajo v šolo v spremstvu staršev.
Na spodnjih fotografijah so prikazane vstopne in izstopne točke učencev, ki se vozijo
s šolskim kombijem. NOBENO postajališče ni primerno označeno, nekatera so na
nevarnih mestih (premalo prostora za ustavljanje kombija ob glavni cesti). V
oklepaju je zapisano domače ime kmetij, blizu katerih so postajališča.
Postajališča šolskega prevoza

Srednje Golišče (Pri Brajd)
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Srednje Golišče (Nove Golišče)

Zgornje Golišče 1 (nad Aptarjem)

Zgornje Golišče 2 (Pri smetnjakih)
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Kresniške Poljane 1 (Pri Anžok)

Kresniške Poljane 2 (Pri Matet)

Kresniške Poljane 3 (Pri Hribarju)
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Kresniške Poljane 4

Zgornja Jevnica 1 (Pri Šteful)

Zgornja Jevnica 2 (Pri Mahkovec)
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Opis problematičnih mest in odsekov
Matična šola
 Prevelika hitrost vožnje mimo šole.
Predlog šole: Namestitev table za merjenje hitrosti vožnje ali pogostejši
policijski nadzor.

 Križišče pri Mercatorju je nevarno (slaba vidljivost zaradi žive meje in
neprilagojene hitrosti vozil, ki vozijo po prednostni cesti in prihajajo
proti trgovini). Nevarno za učence, ki prečkajo cesto.

(foto: Sandra Železnik)

(foto: Sandra Železnik)
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 Relacija Bobek-OŠ Gradec nima pločnika, javne razsvetljave, cesta je
ozka in nevarna.
 Križišče pri Kidričevi (kjer pripelje cesta iz Bobka) je nepregledna, brez
prehoda za pešce.
 Bevkova ulica pri vrtcu Medvedek nima urejenega prehoda za pešce pri
prečkanju ceste na igrišče OŠ Gradec.

(foto: Sandra Železnik)

 Cesta od Praprošč nad nogometnim igriščem proti Predilnici nima
pločnika, cesta je izrazito preozka za varno hojo učencev. Pri priključitvi
ceste na Cesto Zasavskega bataljona ravno tako ni pločnika, kjer bi
učenci lahko varno nadaljevali pot. Občasno pogled zastirajo tudi
razrasla drevesa in grmovja, ki segajo na cesto in tako še dodatno
onemogočajo pregled.
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Cesta proti Praproščam

(foto: Tatjana Gombač)

(foto: Tatjana Gombač)

(foto: Tatjana Gombač)

Križišče s Cesto Zasavskega bataljona

(foto: Tatjana Gombač)
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Predlog šole: Kombi, ki vozi na relaciji Sava – Ponoviče bi naredil krajši obvoz in se
na poti k šoli zapeljal do Praprošč, kjer bi pobral učence in jih varno pripeljal v
šolo.

 Vzvratna vožnja s parkirišča pri vhodu na razredno stopnjo. Vrata med
Gimnazijo Litija in OŠ Gradec so od leta 2016 na strani prizidka zaprta, saj
je bil promet nevaren za učence, ki hodijo na zunanje športno igrišče. To
pomeni, da vozila, ki pridejo na parkirišče za 2 parkirni mesti ne morejo
iz parkirišča oditi drugače, kot z vzvratno vožnjo prek zelo
obremenjenega prehoda za pešce. Vzvratno tako zapeljejo na glavno
Bevkovo cesto, ki povezuje Graško dobravo in Gradec, ter vodi naprej
proti Ljubljani.

Dve parkirni mesti pri vhodu na razredno stopnjo.

(foto: Uroš Rozina)

(foto: Uroš Rozina)

 Starši, ki vozijo svoje otroke z avtomobilom v šolo ustavljajo na Bevkovi
ulici ali na pločniku ter tako zapirajo pogled na prehod za pešce. Nekateri
celo ustavljajo na prehodu za pešce. Vozila, ki stoječe vozilo obvozijo, tako
predstavljajo nevarnost za učence, ki prečkajo Bevkovo ulico na tem
prehodu za pešce.
Pogled na Bevkovo ulico in prehod za pešce pri vhodu na razredno stopnjo.

(foto: Uroš Rozina)
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Predlog šole: šola predlaga ukinitev parkirnega prostora ob prizidku. Popolna
zapora se izvede s stebrički, ki fizično onemogočajo vožnjo. Stebrički naj bodo
gibljivi, da se v primeru dostave lahko umaknejo za dostop tovornih vozil ali
intervencije (takrat se zagotovi varovanje prehoda).
Glede na 8. alinejo 4. odstavka 65. člena ZPrCP-UPB2, ki pravi: »… Zaradi vstopa ali
izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran
javni prevoz potnikov v cestnem prometu. ….« bi se za t.i. Kiss&Go cono lahko uporabila
avtobusna postaja v bližini prizidka, ki se za avtobuse ne uporablja, saj je temu
namenjeno postajališče na parkirišču OŠ Gradec. Učenci lahko nato varno prečkajo
cesto preko prehoda za pešce in nadaljujejo pot v šolo po pločniku (na vhod za
predmetno ali razredno stopnjo). Za parkiranje staršev prvošolcev pa je na voljo
parkirišče pred OŠ Gradec.

Cona Kiss&Go pri OŠ Zreče.

(foto:24ur.com)

Predlog za spremenjen prometni režim je bil posredovan tudi Svetu za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija, ki je 8. 10. 2018 podala naslednji sklep:
SKLEP 1: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlaga, da se vhod za
razredno stopnjo matične šole OŠ Gradec zapre, dopolnilna tabla (časovna tabla)
na Bevkovi cesti se odstrani in na parkirišču pred OŠ Gradec se 10 parkirnih mest
rezervira za starše.
Šola zagovarja, da vhod na razredno stopnjo ostaja odprt, saj je zelo uporaben za
vse učence, ki prihajajo v šolo peš po pločniku. Edina težava je v tem, da starši ob
tem vhodu ustavljajo vozila in parkirajo. Predlog za rešitev omenjenega problema
je šola že oblikovala (str. 46, 1. in 2. odstavek).
Šola na parkirišču pred glavnim vhodom ne more zagotoviti 10 parkirnih mest za
starše, ker niti ni tolikšne potrebe s strani staršev, poleg tega pa tudi za zaposlene
primanjkuje parkirnih mest.
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POŠ Vače
 Posebej nevarno za vse udeležence je vključevanje z vaške ceste na
magistralno. Čeprav je postavljeno ogledalo, je v času, ko še ni pokošena
trava, zelo nepregledno. Pri košnji pa so tisti, ki so za to zadolženi (KOP Litija)
zelo nefleksibilni in pokosijo šele, ko je trava zelo visoka.
 Za učence vozače tudi po vaseh ni urejenih postaj, kjer bi učenci vstopali na
kombi in izstopali z njega.
 Slabo oskrbovane poti (ozke in nevzdrževane ceste, polne lukenj, kanalov) po
katerih se dnevno prevažajo šolarji vozači, predstavljajo veliko nevarnost
zanje na poti v šolo in iz nje. Nujno bi bilo potrebno urediti poti, saj obstoječe
niso primerne za vožnjo s kombijem. Še posebej je pot nevarna pozimi v
snegu.

(foto: Drago Kovič)

(foto: Drago Kovič)

(foto: Drago Kovič)

(foto: Drago Kovič)
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(foto: Drago Kovič)

(foto: Drago Kovič)

 Šolski kombi, ki prevaža učence vozače, čaka le te pred vhodom v šolo.
Prostor za to ni primeren. Zanj bi bilo potrebno urediti posebno mesto postajo, na kateri bi učenci vozači lahko varno vstopali in izstopali iz kombija.
Kombi prav tako ne bi ogrožal ostalih šolarjev, ki vstopajo oziroma zapuščajo
šolo ali pa se zaradi kakšnih drugih razlogov zadržujejo pri vhodu le te.
 Pred časom so bili pred šolo na cestišču ležeči policaji za umirjanje prometa.
Le te so v letošnjem šolskem letu odstranili, kar pa ni primerno, saj po cesti
mimo šole vozijo avtomobili z veliko hitrostjo. Poleg tega je to območje še na
nepreglednem delu, saj vozila, ki pripeljejo po klancu iz smeri Slivne proti
Litiji, zakrivata gasilski dom in kozolec.
Nepregleden odsek.

(foto: Barbara Kodrman)

(foto: Barbara Kodrman)
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Hoja proti šoli in iz nje po ozki cesti brez pločnika.

(foto: Barbara Kodrman)

Neurejene bankine.

(foto: Barbara Kodrman)

(foto: Barbara Kodrman)

Šolska pot brez pločnika.

(foto: Barbara Kodrman)
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(foto: Barbara Kodrman)

(foto: Barbara Kodrman)

Nevarno prečkanje ceste brez prehodov za pešce.

(foto: Barbara Kodrman)

(foto: Barbara Kodrman)
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Šolska pot brez pločnika ali ustrezne prometne signalizacije o prisotnosti otrok
na cesti.

(foto: Tadeja Ocepek)

(foto: Tadeja Ocepek)

POŠ Hotič
Na poteh, ki vodijo v šolo, učenci naletijo na marsikatero nevarnost v prometu. Na
cestah ni prehodov za pešce, tako da morajo biti učenci pri prehajanju z ene strani
ceste na drugo zelo previdni, prav tako tudi ni pločnikov, ki bi zagotovili večjo
varnost otrok v prometu.
Najbolj pa so izpostavljeni nevarnosti v prometu na postajališčih. Učenci čakajo
šolski kombi ob cesti, kjer ni urejenih postajališč.
Nevarne točke na poti:
Sp. Hotič pri gasilskem domu – ni prehoda za pešce.

(foto: Elizabeta Bučar)
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Vključevanje na magistralno cesto (običajno visoka trava onemogoča pregled).

(foto: Elizabeta Bučar

V Zg. Hotiču ni pločnika (ozko in nepregledno cestišče).

(foto: Elizabeta Bučar)

POŠ Kresnice
Na poteh, ki vodijo v šolo, učenci naletijo na veliko nevarnosti v prometu. Na cestah
ni prehodov za pešce, razen v središču kraja, tako da morajo biti učenci pri
prehajanju z ene strani ceste na drugo zelo previdni. V kraju je malo pločnikov, ki bi
zagotovili večjo varnost otrok v prometu. Najbolj pa so izpostavljeni nevarnosti v
prometu na postajališčih. Učenci v Kresniškem Vrhu čakajo šolski kombi od cesti,
kjer ni urejenih postajališč.
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Cesta v okolici šole je brez pločnika.

Učenci, ki prihajajo v šolo peš, morajo hoditi po cesti, kjer ni pločnika.

POŠ Jevnica
Na poteh, ki vodijo v šolo, učenci naletijo na marsikatero nevarnost v prometu. Na
cestah ni prehodov za pešce, tako da morajo biti učenci pri prehajanju z ene strani
ceste na drugo zelo previdni, prav tako tudi ni pločnikov, ki bi zagotovili večjo
varnost otrok v prometu.
Večina cest po katerih potekajo šolske poti nima pločnikov prav tako pa so (glede
na anketo staršev) bankine slabo urejene, zato je posledično hoja po njih nevarna.
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Na nekaterih mestih je cesta omejena tudi na eni strani s škarpo, na drugi strani pa
z varnostno ograjo, tako da pešec nima možnosti umika s ceste (na primer cesta nad
Zeleno dolino, nekateri deli ceste Kresniške Poljane – Jevnica). Pločnik ima cesta, ki
vodi od šole do vrtca in cesta proti podvozu. Označen prehod za pešce je le pred
šolo. Učenci iz Zelene doline hodijo po levem robu ceste do vrtca, nato nadaljujejo
pot po pločniku do šole. Iz smeri Kresniških Poljan učenci hodijo po levem robu
ceste, pot nadaljujejo po Mali potki ob železniški progi. Zelo nevarno je prečkanje
ceste pri podhodu, saj je preglednost slaba in ni označenega prehoda za pešce. Talna
oznaka, ki opozarja na pešce, je na neustreznem mestu.
Predvsem na cestah Golišče – Jevnica ter od šole proti Lazam so hitrosti voznikov
večkrat preko omejitve. Poleg prehitrih voznikov pa predstavljajo nevarnost tudi
številni tovornjaki, ki peljejo skozi kraj.
Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. Pred šolo sta ni
parkirnih prostorov (kjer sta bila prej parkirna prostora, je sedaj intervencijska
pot). V bližini je le parkirišče pred trgovino in bolj oddaljeno makedamsko
parkirišče.Parkirišče pred gasilskim domom ima ozek dovoz, na njem pa so
velikokrat parkirani tovornjaki, ki dostavljajo blago v trgovino.
KRIŽIŠČE PRED ŠOLO - Je zelo nevarno zaradi nepreglednega ovinka in zaradi
velike frekvence prometa predvsem zjutraj. V to križišče prihajajo učenci iz
različnih smeri in morajo prečkati cesto na označenem prehodu. Pot proti šoli nato
nadaljujejo po pločniku.

(foto: Nuška Štros)

PREČKANJE CESTE PRI PODHODU – Je zelo nevarno, saj ni označenega
prehoda za pešce in je nepregledno proti reki Savi.
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(foto: Nuška Štros)

KRIŽIŠČE PRED VRTCEM - Učenci morajo prečkati cesto, kjer ni označenega
prehoda za pešce. Cesta nima pločnika. Pred vrtcem parkirajo starši, ki vozijo
otroke v vrtec.

(foto: Nuška Štros)

Pot brez pločnika ali ustrezne prometne signalizacije.

(foto: Nuška Štros)
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Zaključni del
Z načrtom šolskih poti morajo biti seznanjeni vsi učenci šole. O njem naj
razpravljajo učenci v skupnosti učencev šole, pri urah oddelčne skupnosti in pri
ostalih oblikah dela.
Za učence prvega triletja je obvezen ogled varnih šolskih poti in dovoljenih
prehodov.
Pri izvajanju načrta sodelujejo vsi strokovni delavci šole, starši in druge osebe, ki
skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu.
Predloge in pripombe, ki bi kakorkoli izboljšali prometno varnost učencev,
sporočite vodstvu šole.
S prometno varnostnim načrtom so seznanjeni:
 vsi strokovni delavci,
 vsi učenci na razrednih urah,
 starši na roditeljskih sestankih,
 SPVCP Litija,
 policijska postaja Litija,
 širša javnost (dostopen na spletni strani šole)

Načrt šolskih poti so posodobili ali podali svoje predloge glede ureditve:












Anica Brvar
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Damjan Grobljar
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Uroš Rozina
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Aleksandra Štrus
Damjan Štrus
Sandra Železnik

56

