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1. UVOD
Prometno varnostni načrt OŠ Sveti Jurij je izdelan z namenom, da se zagotovi otrokom čim večja
varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, v času PB in varstva, ob
ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah šole.
Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne
družbe, tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju kot
tudi z vidika družbene
samozaščite
.
Šola je ob teh prizadevanjih eden od pobudnikov, za večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi
zunanjih
dejavnikov
pri:
oceni prometne varnosti,
izdelavi prometno varnostnega načrta,
izvajanju prometno varnostnega načrta šole.
Cilj teh prizadevanj je:
ohranitev otroških življenj pri vključevanju v promet,
ugotovitev prometno varnostne situacije pri prihodu in odhodu otrok v šolo,
čim boljša vzgojenost otrok za pravilno ravnanje na prometnih površinah,
opozarjanje in osveščanje otrok ter staršev pri izbiri varnejših, čeprav mogoče daljših poti v
šolo,
iskanje in določanje varnejših poti v šolo,
predlaganje pogojev za varnejšo pot v šolo,
poznavanje cestno prometnih predpisov.
Pogoji za uspešno uresničitev zastavljenih ciljev so:
poznavanje šolskega okoliša, značilnosti in posebnosti prometnih površin, gostota
prometa,
prometnih označb in signalizacije na prometnih površinah, poznavanje prometnih
predpisov,
sodelovanje otrok, staršev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih zunanjih dejavnikov, kot so
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogašovci, PP Gornji Ptrovci…
izobraževanje.

2. ZAKONSKE PODLAGE
Načrt varnih šolskih poti je izdelan na osnovi
določil:
• Zakona o osnovni šoli - ZOsn (Ur. l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 ZUJF)
• Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/10 in 57/12)
• Zakona o voznikih (ZVoz, Ur. l. RS, št. 109/10)
• Zakona o motornih vozilih (ZMV - Ur. l. RS, št. 106/2010 in 48/2011)
• Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
23/09)
• Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Ur. l. RS, št. 42/09)

3. NAČRTOVANJE VARNIH ŠOLSKIH POTI
Namen: poiskati možne izboljšave ugotovljenih
nevarnih mest.
Cilj: izboljšanje prometne varnosti na obstoječih
prometnih poteh. Ukrepi:
• vzpostavitev komisije (šola, starši, Svet za preventivo in vzgojo - SPV, policija,
redarska služba, upravljavci ceste),
• ogled na »licu mesta«,
• iskanje možnih izboljšav,
• vzpostavitev strategije, kako zadevo realizirati.
Regulativni ukrepi:
• sprememba prometnega režima,
• prepovedi vožnje,
• posebna določila itn.
Gradbeni ukrepi:
• investicijsko vzdrževanje,
• umirjanje prometa itn.
Na prvih roditeljskih sestankih razredniki opozorijo starše predvsem na
najpogostejša nepravilna vedenja, nevarnosti ter na pravilno ravnanje otrok v
prometu.
4. VARNOST OTROK
Odsevnik in rumena rutica
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg
odsevnika tudi
rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Varovanje otrok
Pri varovanju otrok na prehodu za pešce mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju
vozišča:
• stara najmanj 21 let,
• oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele
barve in uporabljati
predpisan, obojestransko označeni prometni
znak »Ustavi!«.
Spremstvo otrok v prvi razred
Na poti v prvi razred šole ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so poleg staršev lahko:
• otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.

Otroci, ki obiskujejo 1. razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa
in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma
rejniki.
Prevoz skupine otrok z avtobusom
Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora (razen pri prevozu v šolo in iz šole)
spremljati najmanj en
spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener ipd., star najmanj 21 let), ki skrbi:
• za varnost otrok pri vstopanju in izstopanju iz vozila,
• za red in varnost otrok v avtobusu.
Otroci morajo med vožnjo z avtobusom sedeti na sedežih in biti pripeti z vgrajenimi
varnostnimi pasovi.
Prevoz skupine otrok z osebnim vozilom
Skupino otrok (najmanj petih) sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima:
• najmanj 3 (tri) leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.
Vožnja koles
Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako
velja tudi takrat, ko se vozi na kolesu kot potnik.
Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v
spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa.
Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v
cestnem prometu le v
spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva
otroka.
Učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, sme spremljati največ pet otrok
hkrati, če so drugi
vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.
Med opravljanjem kolesarskega izpita spremstvo iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so
drugi vozniki na
to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.
Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli
kolesarsko izkaznico.
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.
Otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je
starejša od 14 let,
sme voziti v cestnem prometu kolo s
pomožnim motorjem. SKRB ZA VARNOST
UČENCEV V PROMETU Skrb za varnost
učencev v prometu

1. razred - po zakonu je predpisano obvezno spremstvo na poti v šolo in iz nje.
2. razred – varno prihajanje/odhajanje učencev v in iz šole.
3. razred - učiteljice se o varnem prihodu v šolo z učenci večkrat pogovarjajo, in sicer ob
začetku šolskega leta in ob različnih priložnostih, ko so z učenci v okolici šole.
4. razred - narišejo svojo pot v šolo in iz nje. Označijo prometno signalizacijo in se pogovorijo o
nevarnostih
in varni udeležbi v prometu.
5. razred - v okviru kolesarskega krožka spoznajo prometne predpise, vadijo pravilno vožnjo na
prometnem poligonu in opravljajo k olesarsk i iz pi t.
Prometne vsebine so vključene v posameznih učnih načrtih tudi v višjih razredih, kjer učitelji
učence ponovno
opozarjajo in osveščajo o pravilnem ravnanju v prometu.
Kadar potekajo dnevi dejavnosti izven okolice šole ali v drugih krajih, vodstvo šole
zagotovi ustrezno število spremljevalcev, ki učence opozorijo na varno udeležbo v prometu.
Šolski okoliš OŠ Sveti Jurij zavzema po odloku o ustanovitvi naslednje vasi:
Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogašovci
Ropoča
Serdica
Sotina
Sveti Jurij
Večeslavci
Šolo skupaj s podružnico Pertoča obiskuje 226 učencev. Od tega je okrog 65 % vozačev.
Ostali učenci so pešci in občasno tudi kolesarji in nekateri med njimi tudi vozniki koles z
motorjem. Zaradi izgradnje pločnikov se prometna varnost v okolici šole bistveno izboljšuje,
kljub povečanemu tovornemu prometu skozi občino. Prevoze učencev opravlja AP Murska
Sobota.
Prevozi se opravljajo za Osnovno šolo Sveti Jurij in podružnično OŠ Pertoča

Avtobus

PRIVOZ OTROK: RELACIJA

številka

Odhod avtobusa s
postajališča:
URA

1

Fikšinci-Sveti Jurij breg – Kramarovci-Ocinje- 7.10
Kramarovci – Rogašovci GD-Sveti Jurij šola

1

Sveti Jurij šola–Založe mlekarna –Nuskova 7.30
Šarkanj- Sotina garaže -Sotina – Serdica Sveti Jurij šola

2

Ropoča kapela-Večeslavci Baraš - Pertoča 7.10
cerkev -Ropoča mlekarna - Pertoča – Sveti
Jurij šola

2

Sv. Jurij Š-Vratošov breg-Pertoča vaga- 7.30
Pertoča-Pertoča cerkev-Pertoča –Sv. Jurij Š

SKUPAJ KM:
Tabela 2
Avtobus

RAZVOZ OTROK: RELACIJA

Odhod avtobusa
iz šole: URA

2

Sveti Jurij šola – Sotina/ redna linija

12.37

2

Sveti jurij-šola, Sveti Jurij – breg, Večeslavci, 13.25
Vratošov breg, Pertoča, Ropoča, Prtoča
cerkev, Pertoča Halb, Pertoča 85, Ropoča
kapela, Večeslavci Rompovci, Večeslavci
Baraš, Pertoča cerkev, Pertoča, Pertoča vaga

2

Sveti Jurij šola–Založe mlek.-Nuskova 14.20
Šarkanj-Sotina–Rogaš.GD-Kramarovci–
Ocinje – Kramarovci – Fikšinci – Sveti Jurij
breg

2

Sveti jurij-šola, Sveti Jurij – breg, Večeslavci, 15.10
Vratošov breg, Pertoča, Ropoča, Prtoča
cerkev, Pertoča Halb, Pertoča 85, Ropoča
kapela, Večeslavci Rompovci, Večeslavci
Baraš, Pertoča cerkev, Pertoča, Pertoča vaga

številka

Preventivna aktivnost za izboljšanje prometne varnosti za šolsko leto
2016 /2017

Nosilec aktivnost

Vsebina aktivnosti

Aktivnost je
namenjena:

Termin
aktivnost

Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost, kulturo in
šport

Spodbujanje šol, da učence
izobražujejo in vzgajajo za
varno sodelovanje v
prometu

Učencem,
učiteljem in
staršem

Celo šolsko
leto

Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem
prometu

Prometno vzgojne akcije.
- distribucija
knjižic«Prvi koraki v
svetu prometa«
- označitev šolskih
poti
- pregled šolskih poti,
preverjanje ustrezne
signalizacije
- izdelava načrta
varnih poti
- preventivni dogodek
s promocijo
aktivnosti akcije
Varna šolska pot

Razdeljevanje
gradiva učencem
prvih razredov in
njihovim staršem

Celo šolsko
leto

Osnovna šola Sveti
Jurij
Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem
prometu občine
Rogašovci

Policija
Osnovna šola Sveti
Jurij
-

Sodelovanje na
roditeljskih sestankih
prvih razredov
Spremljanje
prvošolcev po
šolskih poteh
Delitev pobarvank
prvošolcem »Varno
na poti v šolo in
domov«
Izvajanje projekta »
Policist Leon
svetuje«
Izvedba poostrenih
nadzorov hitrosti s

Vsem
udeležencem v
cestnem prometu

Učencem
Učiteljem
Staršem
Vsem
udeležencem
cestnega prometa

Celo šolsko
leto

-

-

-

-

Zveza ZŠAM
Slovenije
Osnovna šola Sveti
Jurij
Policija

-

-

ciljem umirjanja
prometa
Nadzor nad
prečkanjem
prometnic,
opremljenostjo
koles, motornih
koles..
Nadzor nad uporabo
varnostnih pasov in
otroških sedežev
Kontrola avtobusov
in kombijev za
prevažanje otrok
Kolesarski izpiti
Postavitev
opozorilne
signalizacije pred
šolo
Sodelovanje učencev
prometnikov ob
prihodu učencev v
šolo v začetku
šolskega leta (pomoč
pri prečkanju ceste)
Druge nepredvidljive
aktivnost

Natečaji za
preventivne akcije s
tematiko varnosti v
cestnem prometu

Učencem osnovnih
šol

Celo šolsko
leto

Različne preventivne
akcije v lokalnih
skupnostih

OŠ Sveti Jurij:
Pom. ravnatelja: Drago Šafer

Policijska postaja G. Petrovci:
Policist: Drago Buček

