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NAČRT ŠOLSKIH POTI 
 

Šola z Načrtom šolskih poti opredeli varnejše 

poti do šole in nevarnejša, bolj izpostavljena 

mesta na šolskih poteh matične šole in 

podružnične šole. 

Načrt šolskih poti je: 

 namenjen varnosti učencev na poti v in iz 

šole, 

 dojemanju preventive in vzgoje v cestnem prometu, kot sestavnem elementu 

izobraževanja,  

 posredno povezan z  Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda.  

 

Grafični del načrta visi na vidnem mestu v šoli – v prometnem kotičku, celoten načrt 

šolskih poti pa je objavljen na spletni strani šole. 

 

Starši (skrbniki, rejniki) so dolžni skrbeti ali izvajati nadzor nad 

otrokom/učencem, ko je ta udeležen v cestnem prometu. 

 

Zakon o pravilih cestnega prometa poudarja odgovornost staršev, skrbnikov oziroma 

rejnikov otrok, in sicer so le-ti dolžni skrbeti ali izvajati nadzor nad otrokom ali 

mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. Otroci opazujejo naše ravnanje 

in ga skušajo posnemati, zato je vloga staršev pri vzgoji otroka za pravilno ravnanje v 

cestnem prometu izrednega pomena.   

 

V cestnem prometu smejo otroci samostojno sodelovati šele, ko se starši, skrbniki 

oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da 

so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. 

 

UČENEC – PEŠEC 

nosi odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve, učenec 1. in 2. razreda pa tudi rumeno 

rutico okoli vratu. Na poti v šolo ter domov mora imeti učenec 1. razreda spremstvo 

osebe starejše od 10 let (s pisnim  dovoljenjem staršev). 

 

UČENEC – KOLESAR 

se lahko samostojno vključi v promet po opravljenem kolesarskem izpitu ali po 

dopolnjenem 14. letu. Do 18. leta je obvezna uporaba zaščitne čelade, priporočljiva 

pa je za vse kolesarje. 
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Šola učence preko uresničevanja Letnega delovnega načrta šole uči pravilnega in varnega 

ravnanja v prometu. Starši so tisti, ki s svojim zgledom otroke vzgajajo v odgovorne 

udeležence v prometu. Na vseh prevozih, ki so vezani na šolo (prihodi, odhodi, dnevi 

dejavnosti, tekmovanja ...) mora učenec upoštevati spodaj navedena pravila. 

Učenci, ko čakate na avtobus oz. kombi, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do 

drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših učencev in do učencev, ki so v tem šolskem 

letu postali šolarji. Ne pozabite na vidnost pešca – šolarja (svetla oblačila, ustrezno 

nameščena odsevna telesa). 
 

PRAVILA ČAKANJA NA POSTAJALIŠČIH ŠOLSKEGA PREVOZA 
 

1. Na avtobusno postajališče prideš 5 minut pred prihodom avtobusa oz. kombija.  

2. Na postajališču mirno počakaš. 

3. Na postajališču stojiš na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki ti zagotavlja varnost 

(dva koraka). Ko pripelje avtobus oz. kombi, počakaš, da se ustavi, da voznik odpre vrata in ti 

dovoli vstop.  

4. Pred vstopanjem na avtobus oz. kombi se postaviš v kolono, saj boš tako omogočil varnejši 

vstop. 

5. Paziti moraš, da ti vrata avtobusa oz. kombija ne bi priprla ohlapnih oblačil, naramnic 

šolskih torb.  

6. Na postajališčih, kjer ni pločnika, moraš po izstopanju iz avtobusa oz. kombija počakati, da 

avtobus oz. kombi odpelje in šele nato nadaljuješ svojo pot.  

7. Če avtobus oz. kombi stoji na postajališču in želiš prečkati cesto na mestu, kjer ni 

pločnika, moraš cesto vedno prečkati pred avtobusom oz. kombijem. Ustaviš se pred robom 

avtobusa oz. kombija in se s pogledom levo-desno-levo prepričaš, da je prečkanje varno. 

 

OBNAŠANJE NA AVTOBUSU OZ. KOMBIJU 
 

1. Upoštevaj voznikova navodila.  

2. Med vožnjo moraš biti pripet z varnostnim pasom, kjer je ta 

vgrajen. 

3. Na sedežu si vedno obrnjen v smeri vožnje, med vožnjo ne hodiš 

po avtobusu oz. kombiju.  

4. Med vožnjo ne motiš voznika, se ne prerivaš ter ne kričiš.  

5. Okna brez vednosti voznika ne odpiraš.  

6. Na avtobusu oz. kombiju ne ješ in ne piješ.  

7. Bodi ekofrajer in ne onesnažuj vozila namenoma ali iz malomarnosti. 

8. V kolikor namenoma povzročiš škodo na vozilu, si jo dolžan povrniti. 
 

Učencu, ki ne upošteva pravil čakanja na postajališču šolskega prevoza pred šolo in obnašanja 

na avtobusu oz. kombiju, šola izreče vzgojni ukrep po postopku, ki ga določa Vzgojni načrt 

šole.  
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Opomba: V času veljave preventivnih ukrepov zaradi Covida-19 se na 

vseh prevozih obvezno uporabljajo zaščitne maske.       

 

 

 

 

 

 Zapuščanje šolskega prostora med čakanjem na prevoz ali med 

čakanjam na izbirne predmete/interesne dejavnosti ni dovoljeno. 

 Po končanem pouku je odhod iz šole (k verouku, v splošno knjižnico …) 

na lastno odgovornost. 

 Ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti je potrebno poskrbeti za boljšo 

vidnost – svetlobna telesa in svetla oblačila. 

 Otroci naj kot udeleženci v prometu upoštevajo cestno-prometne 

predpise. 

 S kolesom naj se v prometu vozijo le, če imajo opravljen kolesarski 

izpit, do 18. leta je obvezna uporaba zaščitne čelade. 

 Vožnja z motornim kolesom je dovoljena šele po opravljenem izpitu, 

obvezna je čelada. 

 V avtomobilu, avtobusu ali kombiju naj bodo vedno pripeti z 

varnostnim pasom. Odrasli smo pri tem otrokom zgled. 

 V prometu naj bodo pozorni na dogajanje okoli sebe. Kot pešci in 

kolesarji naj ne uporabljajo telefona, ne poslušajo glasbe. 

 Nikoli naj ne vstopijo v vozilo neznanca! Če je le mogoče, naj se 

odmaknejo in poiščejo odraslo osebo. 

 STARŠI, ne parkirajte na površinah, ki so namenjene avtobusu in 

pešcem. S tem ogrožate varnost otrok. 


