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1. UVOD 
Načrt šolskih poti Osnove šole Kapela je namenjen večji varnosti šolarjev v cestnem prometu. Osnovni 

namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje ter povečati varnost v prometu, poudariti 

nevarna mesta na sami poti ter ukrepe za izboljšanje prometne varnosti.  

Načrt šolskih poti je nastal na osnovi Smernic za šolske poti, ki jih je izdala Javna agencija RS za varnost 

prometa[1].  

Aktualna zakonodaja na področju šolskih poti je:  

 Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 in Obdobni načrt za 

obdobje 2015-2016 (področje šolskih poti - varnost otrok in začetek šolskega leta ter ukrepi za 

večjo varnost cestnega prometa v letih 2015 in 2016);  

 Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3, Uradni list RS, št. 81/2006, z vsemi spremembami): 56. člen 

(brezplačni prevoz, vloga SPV), 60. d člen (vzgojni načrt šole) in 60. e člen (pravila šolskega reda);  

 Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010, z vsemi spremembami): 20. in 77. člen 

(prometna signalizacija in prometna oprema), 21. člen (naprave in ukrepi za umirjanje prometa), 

35. člen (avtobusna postajališča), v kontekstu strokovne presoje varnosti cest (na drugih javnih 

cestah) poglavje varnostne zahteve za cestno infrastrukturo (85. - 94. člen), 100. člen (prometna 

ureditev na občinskih cestah, ukrepi umirjanja prometa za varnost otrok);  

 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/2010, z vsemi spremembami): 3. 

člen (skupina otrok), 7. člen (odgovornost staršev), 87. člen (varstvo otrok, spremstvo skupin, 

varovanje na prehodih), 88. člen (prevoz oseb), 90. člen (prevoz skupine otrok, spremljevalec - 

opredeljen tudi s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok) in 91. člen (vstopanje in 

izstopanje potnikov, ravnanje voznikov); 

 Zakon o motornih vozilih (ZMV, Uradni list RS, st. 106/2010, z vsemi spremembami): 45. člen (vozila 

za prevoz skupin otrok, tehnične zahteve za vozila predpiše minister - Pravilnik o delih in opremi 

vozil med drugim opredeljuje pogoje za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok); 

 Zakon o voznikih (ZVoz, Uradni list RS, št. 109/2010, z vsemi spremembami): 49. člen (pogoji za 

vožnjo koles), 85. člen (odgovornost staršev);  

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 

21.12.2015 - znak šolska pot postavljen skladno z načrtom šolskih poti, opredeljena tudi ostala 

področna prometna signalizacija in prometna oprema za območja šol);  

 Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste (konkretno TSC 02.401:2010 - dodatne 

označbe šolskih prehodov, TSC 03.341:2011 – krožna križišča, TSC 03.800:2009 - naprave in ukrepi 

za umirjanje prometa, TSC 02.203:2009 – naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih 

nesemaforiziranih križiščih, TSC 02.210:2010 - varnostne ograje);  

 Operativni izvedbeni akt okrožnica MŠŠ z dne 5.11.1996 - kriteriji za ugotavljanje ogroženosti 

učencev na poti v šolo.  
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2. SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI 

 
Šolski okoliš Osnovne šole Kapela 
 
Šolski okoliš obsega naslednje kraje: Hrastje Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, 
Kocjan, Kobilščak, Melanjski Vrh, Murščak, Murski Vrh, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, 
Spodnji Kocjan, Zgornji Kocjan, Turjanski Vrh, Žrnova. 
Nekaj otrok pa pride v našo šolo tudi iz drugih šolskih okolišev: Boračeva, Očeslavci, Rožički 
Vrh, Radenci, Rihtarovci 
 
 
Kako prihajajo učenci v šolo 

 
Večina učencev prihaja v Osnovno šolo Kapela z avtobusom.  
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo bivališče oddaljeno od šole več 
kot 4 km. Ne glede na oddaljenost ima pravico do brezplačnega prevoza, če je ogrožena 
njegova varnost na poti v šolo. (Zakon o osnovni šoli, 56. čl. ). 
Učenci, ki so doma bližje šoli, prihajajo v šolo peš. 
Nekateri učenci, ki imajo opravljan kolesarski izpit, in ko starši presodijo o pripravljenosti ob 
lepem vremenu prihajajo v šolo tudi s kolesom.  

3. OPREDELITEV OSREDNJIH CILJEV IN NAMEN NAČRTA  
Osnovni namen načrta je predstavitev najvarnejših šolskih poti, opredelitev kritičnih točk in odsekov, 

ki predstavljajo za šolarje potencialno nevarna mesta, ter predlog potrebnih ukrepov za izboljšanje 

varnosti, ki so naslednji:  

 vzpostavitev komisije (šola, starši, SPV - Svet za preventivo in vzgojo, policija, redarska služba, 

upravljavci cest) in ogled na terenu,  

 izdelava morebitnih tehničnih rešitev,  

 sprememba prometnega režima (npr. omejitev prometa za določene vrste vozil, prepoved vožnje 

ipd.), 

 investicijsko vzdrževanje in  

 umirjanje prometa.  

Temeljni cilji izdelanega načrta šolskih poti so:   

 povečanje varnosti in zaščita ranljivejših udeležencev v cestnem prometu (šolarji – predvsem v 

vlogi pešcev),  

 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 in  

 varnejša cestna infrastruktura in odprava nevarnih mest na šolskih poteh 
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4. PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE ŠOLARJEV IN STARŠEV V 

CESTNEM PROMETU  
  
Za pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu je potrebno:  

 upoštevati vzgojno-preventivne vsebine in navodila za učence (pešce, kolesarje, vozače), 

 upoštevati vlogo mentorjev pri informiranju učencev in staršev,  

 se zavedati pomena skupinskega ogleda šolskih poti na začetku šolskega leta s pomočjo 
izdelanega načrta šolskih poti,  

 uporabljati preventivno-vzgojne publikacije,  

 redno spremljati in poznati aktualno zakonodajo za področje šolskih poti.  
 
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.  
Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči 
vseh drugih udeležencev. V cestnem prometu smejo samostojno sodelovati šele, ko se starši, 
skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da 
so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim 
prometom.  
  

4.1 ŠOLAR – PEŠEC   

 Šolar – pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.  

 Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden stopi na vozišče, 
preveri, ali se mu približujejo vozila, na način, da pogleda levo, desno in še enkrat levo. 
Prečkanje ceste med parkiranimi vozili se odsvetuje (v primeru, če ni v bližini prehodov za 
pešce, naj šolar prečka cesto za zadnjim parkiranim avtomobilom).  

 Šolar – pešec naj uporablja podhode, nadhode in prehode za pešce. Na semaforiziranih 
prehodih mora počakati na zeleno luč za pešce in se prepričati s pogledom levo-desno, da 
so vozniki resnično ustavili. Na nesemaforiziranih prehodih je potrebno poleg naštetega 
pozornost nameniti približujočim vozilom, da se ta ustavijo in šele nato šolar varno prečka 
cesto. Šolar prečkanje predhodno naznani z dvignjeno roko.  

 Otroci morajo imeti v prvem razredu osnovne šole na poti v šolo in domov spremstvo 
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če 
to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.  

 Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu 
na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega 
odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm².  

 Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg 
odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.  

 Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. Pešca – šolarja lahko izjemoma 
usmerimo tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze, hkrati pa 
zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost do 30 km/h s celostno prometno ureditvijo. 
Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na desno stran vozišča v smeri hoje.  
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 Promet se je v zadnjih letih bistveno povečal, zato so v prometu najbolj izpostavljeni pešci, 
predvsem mlajši. Učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in 
domov. Že v začetku šolskega leta se pri razrednih urah učenci pogovorijo z razrednikom o 
varnih poteh v šolo. Velik poudarek damo na kulturno obnašanje v prometu, poznavanje 
pravil v prometu, predvsem v situacijah, v katerih se lahko učenci znajdejo na kateri izmed 
šolskih poti. 

 

4.2 ŠOLAR – KOLESAR  

 V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri 
sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let (drugače le v spremstvu 
polnoletne osebe). Na naši šoli se učenci usposobijo za vožnjo s kolesom v 5. razredu. Ko 
opravijo kolesarski izpit, dobijo veljavno kolesarsko izkaznico. 

 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 (cca. 1 m od roba vozišča).  

 Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore, zvonec, 
odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, da je viden tako podnevi kot ponoči ali ob zmanjšani 
vidljivosti (uporaba signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk).  

 Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. 
Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.  

 Šolar – kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati predpise.  

 Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni strani kolesa.  

 Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Odsvetuje se tudi uporaba 
slušalk med vožnjo na kolesu.  

 Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno. 

 Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti po njih v skladu s prometnimi 
predpisi (upoštevati prometne znake in puščice na kolesarski stezi, ki določajo smer 
prometa na njej – napačna smer vožnje je najpogostejša napaka vseh kolesarjev).  

 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.  

 
Učencem kolesarjem svetujemo prometno varnejše poti, ki so prometno manj obremenjene. 
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Slika: Predpisana opreme kolesa.  
 
 
 
Kolo mora biti parkirano oziroma postavljeno tako, da ne more pasti ter da ne ovira 
prometa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Prostor, kjer učenci pred šolo postavijo kolesa. 
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4.3 ŠOLAR – POTNIK OZIROMA VOZAČ   

 Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili.  

 Šolar – potnik je vedno pravilno pripet z varnostnim pasom ter, glede na njegovo starost, 
nameščen v ustreznem varnostnem sedežu. Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora 
biti otrok, manjši od 150 cm, med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim 
sistemom, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. Za 
osnovnošolske otroke je torej primerna skupina II + III, kamor spadajo sedeži za otroke, 
težke med 15 in 36 kg oziroma stare od 3 do 12 let. Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz 
avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od prometa (na pločnik).  

 Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo upoštevati pravila obnašanja na 
avtobusu in pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa.   

 
NAPOTILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S ŠOLSKIM AVTOBUSOM ALI KOMBIJEM:  

 Skupaj s starši je potrebno izbrati in preizkusiti najvarnejšo pot do postajališča ter 
razmisliti o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu. Pri tem ne 
smemo pozabiti na vidnost pešca – šolarja (svetla oblačila, ustrezno nameščena odsevna 
telesa).  

 Šolarji naj pričakajo avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. Vedno 
počakajo, da se vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopijo vanj. Enako naj ravnajo 
tudi pri izstopu: stran od vozila, na varni površini naj počakajo, da le-to odpelje, nato 
nadaljujejo pot proti domu.  

 Šolarji morajo na šolskem avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila.  

 Šolarji morajo biti med vožnjo v šolskem avtobusu ali kombiju pripeti z vgrajenimi 
varnostnimi pasovi in obrnjeni v smeri vožnje. Šolarji med vožnjo ne motijo voznika, se ne 
prerivajo in ne kričijo.  

 Učenci, starši in izvajalec šolskih prevozov na začetku šolskega leta podpišejo izjavo, s 
katero se seznanijo s pravili in se zavežejo k spoštovanju le-teh.  

 Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je malo 
parkirnih mest, ta pa so namenjena tako zaposlenim kot tudi obiskovalcem. Na tem 
mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta oz., da ne 
puščajo avtomobila sredi dovoza in da se ne vozijo do šole. 

 
Neorganiziran prevoz otrok v šolo –starši, sorodniki, znanci ... 

 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 se morajo v prometu 
kulturno obnašati. 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 na zadnjih sedežih do 12. leta. Za mlajše otroke je potrebno 
uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki morajo imeti ustrezno homologacijo.  

 Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež pravilno uporabljamo in da 
upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega sedeža ne 
uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež. 

 Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je malo 
parkirnih mest, ta pa so namenjena tako zaposlenim kot tudi obiskovalcem. Na tem 
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mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta oz., da ne 
puščajo avtomobila sredi dovoza in da se ne vozijo do šole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkirišče, kjer lahko starši parkirajo vozila, ko pripeljejo otroke v šolo. 
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Učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom (pogodbena linija) 
Večina otrok pride v našo šolo z avtobusom, ker so od šole oddaljeni več kilometrov, in ker ni 
pločnikov, ki bi jim omogočalo varno pot v šolo, če bi šli peš. Ti učenci zato koristijo brezplačen 
avtobusni prevoz. Prevoze šolskega avtobusa izvaja podjetje Avtobusni promet Murska 
Sobota.  
 
 
VOZNI RED 
 

PRIHODI V ŠOLO (2 šolska avtobusa) zjutraj do 7.20: 

1) Radenci – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski Vrh (hiš. št. 5 B) – Očeslavci K – Očeslavci 

(mlekarna) Okoslavci – Okoslavci (breg) – Kapela Kocjan – Kapela (šola).  

2) Hrastje Mota GD – Hrastje Mota – Murski Vrh (hiš. št. 90-Zamuda)  – Murščak GD – Murščak (križ 

Sv. Marije) _ Murščak K (za Stanetince) – Stanetinci (Jurkovič) – Stanetinci (za Slavič) – Rožički Vrh GD 

– Rožički Vrh K – Rožički Vrh (hiš. št. 6) – Turjanski vrh K (za Murščak) - Kapela (šola).  

 

ODHODI UČENCEV DOMOV: 

a) 13.25 šolski avtobus št. 1 na relaciji: Kapela (šola) – Kapela – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski 

Vrh (hiš. št. 5 B) – Očeslavci K – Očeslavci (mlekarna) – Okoslavci – Okoslavci (breg) – Kapela Kocjan – 

Kapela (pokopališče)- Radenci. 

b) 13.27 šolski avtobus št. 2 na relaciji: Kapela (šola) – Rožički Vrh (hiš. št. 6) - Rožički Vrh K – Rožički 

Vrh GD –Stanetinci K (za Slavič) – Stanetinci (Jurkovič) – Murščak K (za Stanetince) – Murščak GD – 

Murščak (križ Sv. Marije) – Murski Vrh (hiš. št. 90-Zamuda) – Hrastje Mota – Hrastje Mota GD. 

c) 15.05 – KROŽNA VOŽNJA (1 šolski avtobus) na relaciji: Kapela (šola) - Rožički Vrh (hiš. št. 6) – 

Rožički Vrh K – Rožički Vrh GD – Stanetinci K (za Slavič) – Stanetinci (Jurkovič) – Murščak K (za 

Stanetince) – Murščak GD – Murščak (križ Sv. Marije) – Murski Vrh (hiš. št. 90-Zamuda) – Hrastje 

Mota – Hrastje Mota GD – Radenci – Radenski Vrh – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski Vrh 

(hiš.št. 5 B) – Očeslavci K –Očeslavci (mlekarna) – Okoslavci – Okoslavci (breg). 

Po petih mesecih bomo obrnili smer krožne vožnje, in sicer bo avtobus vozil na relaciji:  Kapela – 

Radenski Vrh – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Očeslavci mlekarna – Okoslavci – Okoslavci breg – Kapela 

(šola) – Turjanski Vrh – Rožički Vrh – Rožički Vrh GD – Stanetinci – Hrašenski Vrh – Murščak (šola) – 

Murščak K za šolo – Hrastje Mota – Hrastje Mota GD - Turjanci – Rihtarovci - Radenci. 

 
Učence, ki prihajajo v šolo z avtobusom seznanimo o: 

 obnašanju na avtobusu  

 upoštevanju pravil pri vstopanju/izstopanju ter med vožnjo z avtobusom, 

 tem, da se učencem v primeru pogostejših kršitev pravil vedenja vožnje z avtobusom 
prepove vožnja z avtobusom;  
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 tem, da učenci letno vozovnico nosijo s seboj, 

 tem, da učenci skupaj s starši izberejo najvarnejšo pot do postajališča, 

 tem, da na postajališče pridejo vsaj 5 min prej, 

 tem, da je potrebno ob prihodu avtobusa počakati, da se popolnoma ustavi, da odpre 
vrata in 

 o tem, da se je potrebno pred vstopom v avtobus postaviti v kolono za varnejši vstop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Slika avtobusnega postajališča pred šolo 
 

                       Avtobusno postajališče za šolski avtobus pri šoli. 
 

5. ANALIZA PROMETA IN PROMETNE VARNOSTI 
 
Analiza temelji na osnovi ogleda terena in analize vrnjenih vprašalnikov s strani staršev in 
učencev. 
 

Prometne situacije na poti v šolo 
Katere nevarnosti učencem pretijo v prometu? 

 prehiter in gost promet (Kapelski Vrh); cesta vodi na avtocesto 

 učenci na svoji šolski poti nimajo pločnika in cestne razsvetljave (razen smer Paričjak), 

 neupoštevanje prometnih pravil in predpisov, tako med vozniki kot med šolarji, 

 slaba vidljivost. 
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Katerim nevarnostim so izpostavljeni kolesarji? 
Učenci so se v sklopu projekta POLICIST LEON SVETUJE s policistom pogovarjali o kolesarskih 
poteh v šolskem okolišu in ugotovili, da za kolesarje iz šolskega okoliša Osnovne šole Kapela 
ni primerne oz. varne poti, ker ni pločnikov oz. kolesarskih poti. 
 
Varnost otrok na poti v šolo in iz nje pa je ogrožena tudi zaradi neupoštevanja drugih 
prometnih pravil in predpisov. Med pogostimi nevarnostmi (prekrški) so 

 nenadno prečkanje ceste, 

 nepravilna hoja v skupini (predvsem zato, ker ni pločnikov), 

 prečkanje ceste na delu, kjer ni zaznamovanega prehoda čez cesto. 
 
 

5. 2 ANALIZA PROMETNIH NESREČ 

Pomemben kriterij prometne varnosti je število prometnih nesreč. Po podatkih Policijske 
postaje Gornja Radgona z dne se je na območju zgodilo nesreč. Ali se je kje zgodilo več 
nesreč, Ali se številka zvišuje, znižuje. 
 
Statistična priloga prometnih nesreč na območju Občine Radenci po katastrski občini. 
 
Vse prometne nesreče na območju Občine Radenci 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 105 - 1 17 87 

 2013 66 1 - 13 52 

 2014 59 - 2 13 44 

 2015 44 - - 7 37 

 2016 49 - 2 13 34 

 2017 53 - - 8 45 

 
Katastrska občina Boračeva 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 8 - - 2 6 

 2013 4 - - - 4 

 2015 6 - - - 6 

 2016 3 - - 1 2 

 2017 3 - - - 3 

 
Katastrska občina Dragotinci 
Ni bilo prometnih nesreč. 
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Katastrska občina Hrastje Mota 
Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 

poškodovani 
Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 8 - - 1 7 

 2013 10 - - 3 7 

 2014 9 - - 4 5 

 2015 4 - - 2 2 

 2016 8 - - 4 4 

 2017 2 - - 1 1 

 
Katastrska občina Hrašenski Vrh – Rački Vrh 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2013 1 - - - 1 

 
Katastrska občina Janžev Vrh 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 19 - - 5 14 

 2013 5 - - 2 3 

 2014 6 - - 2 4 

 2015 7 - - 4 3 

 2016 3 - - 1 2 

 2017 1 - - - 1 

Katastrska občina Kapelski Vrh 
Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 

poškodovani 
Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 7 - - - 7 

 2013 4 - - 1 3 

 2014 3 - - 1 2 

 2016 5 - - 1 4 

 2017 5 - - 1 4 

 
Katastrska občina Murski Vrh 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2013 4 - - - 4 

 2016 1 - 1 - - 

 
Katastrska občina Murščak 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 2 - - - 2 

 2014 3 - - - 3 

 2017 1 - - 1 - 
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Katastrska občina Okoslavci 
Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 

poškodovani 
Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 10 - - 3 7 

 2013 7 - - - 7 

 2014 5 - - 1 4 

 2016 2 - - 1 1 

 2017 3 - - - 3 

 
Katastrska občina Radenci 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 38 - - 5 33 

 2013 11 - - 2 9 

 2014 13 - 2 1 10 

 2015 22 - - - 22 

 2016 15 - - 3 12 

 2017 24 - - 2 22 

 
Katastrska občina Rihtarovci 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 8 - 1 - 7 

 2013 8 1 - 3 4 

 2014 2 - - 1 1 

 2015 2 - - 1 1 

 2016 6 - 1 2 3 

 2017 2 - - 1 1 

 
Katastrska občina Šratovci 

Skupaj Leto Skupaj Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Brez poškodb 

 2012 5 - - 1 4 

 2013 12 - - 2 10 

 2014 18 - - 3 15 

 2015 3 - - - 3 

 2016 6 - - - 6 

 2017 12 - - 2 10 
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5. 3 ANALIZA ANKETIRANJA UČENCEV IN STARŠEV po okoliših 

Osnovna šola Kapela je opravila anketo med učenci in starši na temo prometne varnosti in 
njenih vsebin. Rezultate opravljene ankete smo posredovali Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v občini Radenci ter so nam hkrati izhodišče za prepoznavanje nevarnih 
odsekov. 
 
 
HRASTJE MOTA 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 6 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 2 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      1 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      1 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole / 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 3 

Zaradi moje osebne varnosti       1 

Zaradi neustreznih površin za pešce      2 

Drugo Ker je avtobusna postaja zelo blizu 
moje hiše. 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

4 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

4 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

/ 
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Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

3 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       3 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

/ 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 3 

Gost promet na območjih šolskih poti 1 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

1 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

2 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

1 

Ostalo (navedi) 

 

Avtobusni šofer popoldan pelje 
nevarno, hitro, na avtobusu 
večkrat kadi in telefonira. 

 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

Na ostrih ovinkih. 

Ovinki v Rožičkem Vrhu. 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom / 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

6 

S prevozom staršev 3 

Drugo / 

 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- le del poti je urejen za pešce 
- ostri ovinki  
- ovinki v Rožičkem Vrhu 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
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- prometna varnost je v redu 
- šolska pot bi lahko bila bol označena 
- več pločnikov  

 
 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišete v alinejah) 
 

- križišče Hrastje Mota – Kocjan – Kapela (zelo nepregledno) 
- vstop in izstop iz avtobusa, ker so nekateri šoferji neučakani 
- ostra in ovinkasta cesta Rožički Vrh - Murščak 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišete v alinejah) 
 

- pločniki 

 
KOBILŠČAK, RADENSKI VRH 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 2 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 6 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      4 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      2 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole 2 

Zaradi velike oddaljenosti od šole / 

Zaradi moje osebne varnosti       3 

Zaradi neustreznih površin za pešce      4 

Drugo / 
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Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

6 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

3 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

3 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

3 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       2 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

/ 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 5 

Gost promet na območjih šolskih poti 3 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

3 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

5 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 

 
Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

 Na cesti Kobilščak – Radenski Vrh. 

 Na cesti čez Radenski Vrh, ker ni pločnikov in nekateri vozniki vozijo zelo hitro. 
 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 2 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

3 

S prevozom staršev 2 

Drugo / 
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DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- Ni ustrezne površine za pešce 
- Občasno je gost promet 
- Ni ustreznih površin za kolesarje 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- prometna varnost je dokaj v redu urejene, le vozniki se ne držijo omejitev       
- cesta Kobilščak – Radenski Vrh je popolnoma nevarna cesta 
- slaba urejenost površin za pešce 
- nepreglednost 
- avtobusna postaja v Radenskem Vrhu 
- neurejene kolesarske poti in pločniki 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- cel Radenski in Kapelski Vrh do glavne ceste pri kapelski kleti      
- urediti pločnike po Radenskem Vrhu, ali pa tako, da bo varno hoditi peš tudi brez 

pločnikov      
- avtobusne postaje so na samem in brez luči     
- ni prehodov za pešce 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- pločniki       
- prehodi za pešce 
- več prometnih znakov 
- poučiti otroka o prometu in obnašanju v njem 
- dogovor z občino glede varnih šolskih poti 
- ulična razsvetljava 
- kolesarska pot 
- strehe na avtobusnih postajah 

 
PARIČJAK 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš 4 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 
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S šolskim prevozom (avtobus, kombi) / 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 4 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      3 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      1 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza 1 

Zaradi kratke razdalje do šole 5 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 2 

Zaradi moje osebne varnosti       1 

Zaradi neustreznih površin za pešce      2 

Drugo Starši nimajo časa zaradi jutranje službe. 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)* 

3 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

2 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

2 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

7 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

/ 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 6 

Gost promet na območjih šolskih poti 3 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

2 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

3 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 

* v času po izvedbi anketiranja je v Paričjaku urejen pločnik 
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Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- ni pločnika* 
- cesta pred blokom 
- pred blokom ni prehoda za pešce 
- pri križišču pred Kapelskim vrhom je nujen prehod za pešce 
- več prometnih znakov 
- omejitev hitrosti 
- glavna cesta Radenci – Kapelski Vrh (celi Paričjak) 
- ko prečkam cesto pri šoli 
- obnova ležečega policaja pri šoli 

 
* v času po izvedbi anketiranja je v Paričjaku urejen pločnik 

Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš 1 

S kolesom 3 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

/ 

S prevozom staršev 2 

Drugo / 

 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- postavitev ležečih policajev v okolici šole 

Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- ni nobene varnosti 
- prometna varnost je dobro organizirana     
- označena šolska pot 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 

- Paričjak * 
- Paričjak 24 – ni prehoda za pešce 
- najbolj je nevarna glavna cesta pri šoli 
- preveč divjih in hitrih voznikov     
- pri gasilskem domu je nepregleden ovinek (ko otrok prečka cesto) 

 
* v času po izvedbi anketiranja je v Paričjaku urejen pločnik 
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Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- organiziran kombi za prevoz šolskih otrok 
- več označb 
- omejitev hitrosti 
- prehod za pešce 
- gradnja pločnikov – Kapela in okolica 
- ni primernega prostora, kjer lahko varno odložiš otroka pri šoli 
- obnova ležečega policaja pri šoli 

 
RAČKI VRH 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 3 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 2 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      1 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      1 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole 1 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 1 

Zaradi moje osebne varnosti       3 

Zaradi neustreznih površin za pešce      2 

Drugo  
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Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

3 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

/ 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

1 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

3 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

/ 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 3 

Gost promet na območjih šolskih poti / 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

/ 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

2 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 

 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- slabe ceste 
- ni prehodov za pešce 
- na križiščih    
- ovinek pri znaku Rožički Vrh 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 1 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

1 

S prevozom staršev 3 

Drugo / 
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DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- slaba preglednost cest 
- ni razsvetljave 
- zelo slaba cesta 
- ni ustreznih prehodov za pešce 
- neurejen peš poti 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- preozka cesta 
- slaba vidljivost 
- slaba preglednost cest predvsem ko je velika trava 
- ni pločnikov 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- pločniki       
- boljše ceste 

 
HRAŠENSKI VRH 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš 2 

S kolesom 1 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 3 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 4 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      2 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      / 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 
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Zaradi kratke razdalje do šole 3 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 5 

Zaradi moje osebne varnosti       4 

Zaradi neustreznih površin za pešce      1 

Drugo / 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

8 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

7 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

4 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

5 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

2 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 6 

Gost promet na območjih šolskih poti 2 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

1 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

6 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 

 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Celotna šolska pot, ker ni pločnikov in vozniki prehitro vozijo 
- Na ovinkih 
- Cesta v Turjanskem vrhu 
- Ureditev pločnikov in bankin 
- Neurejena pot do avtobusne postaje 
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Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 2 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

5 

S prevozom staršev 5 

Drugo  

 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- Zaradi otrokove osebne varnosti 
- Otroka vozim v šolo zaradi njegove varnosti – iz šole gre z avtobusom, vendar jo 

čakam na izstopni postaji, saj je zelo nevarno 
 

Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- Zaradi ozkih cest je prometna varnost zelo izpostavljena 
- Previsoka hitrost vozil 
- Ni pločnikov 
- Ni urejenih bankin 
- Kolesarske steze 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- Celotna pot od Hrašenskega vrha do Kapele, saj je cesta zelo ozka, vozniki prehitro 
vozijo, ni pločnikov 

- Najbolj nevarno je na ovinkih 
- od doma (Hrašenski vrh) do postajališče Murski vrh (križišče za Stanetince) 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- Postavitev prometnih znakov 
- Ni ustreznih površin za pešce 
- Pločniki 
- Kolesarska pot 
- Širše ceste 
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JANŽEV VRH 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 7 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 4 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      3 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      1 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza 1 

Zaradi kratke razdalje do šole 1 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 4 

Zaradi moje osebne varnosti       1 

Zaradi neustreznih površin za pešce      3 

Drugo / 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

8 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

4 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

2 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

4 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

2 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 7 

Gost promet na območjih šolskih poti 3 
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Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

2 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

6 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 

 
Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Avtobusna postaja, ki nima niti strehe 
- Pločniki na poti od Radenskega vrha do šole 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 2 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

6 

S prevozom staršev 4 

Drugo / 

 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- Neurejeno avtobusno postajališče Janžev vrh 
- Ni pločnikov in prehodov 
- Avtobus stoji v neposredni bližini transformatorja 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- Nadstreški na avtobusnih postajališčih 
- Neurejene šolske poti na celi poti 
- Nikjer, razen v okolici šole ni pločnikov 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- Avtobusna postaja 
- Križišče gasilski dom Janžev vrh 
- Cesta radenski vrh - Kapela 
- Celotna pot je nevarna, ker ni pločnikov in so preozke cest 
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Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- Avtobusne postaje nimajo nadstreška 
- Ležeči policaji v bližini šole 
- Pločniki 
- Prometni znak za zmanjšanje hitrosti 
- Izgradnja ustreznih avtobusnih postajališč s streho in poti za pešce 

 
 
KAPELSKI VRH, OKOSLAVCI 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš 3 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 6 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 13 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      11 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      3 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole 5 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 2 

Zaradi moje osebne varnosti       5 

Zaradi neustreznih površin za pešce      9 

Drugo -ker moram daleč na avtobusno postajo 
-ker se mama pelje v službo in me 
spotoma odloži 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

20 
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Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

9 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

7 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

12 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       4 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

3 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 18 

Gost promet na območjih šolskih poti 4 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

8 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

15 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) -V mojem kraju ni urejene 
avtobusne postaje 
- V Okoslavcih ni urejene 
avtobusne postaje* 

* v času po izvedbi anketiranja je v Okoslavcih urejana avtobusna postaja 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Najbolj nevarno je, ko pripelje avtobus in otroke odlaga v Okoslavcih na ovinku 
- Desni odsek od avtobusne postaje do doma v Kocjanu 
- Nujno potreben je pločnik 
- Ni označene avtobusne postaje 
- Prehod za pešce 
- Pri Kocjanu ni niti avtobusne postaje, niti oznake za avtobus 
- Naredi pločnik od Okoslavcev do Kapele 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš 4 

S kolesom 11 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

5 

S prevozom staršev 5 

Drugo / 
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DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- Manjka avtobusna postaja v Okoslavcih* 
- Prehod za pešce 
- Označbe na avtobusnih postajah 
- Žalostno je, da so ceste popolnoma nevarne, zato otroka kljub veselju do pešačenja in 

kolesarjenja ne moremo varno spustiti na šolsko pot 
* v času po izvedbi anketiranja je v Okoslavcih urejana avtobusna postaja 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- Naši otroci (Okoslavci) nimajo možnosti varno priti v šolo peš ali s kolesom. Tudi če 
gredo do avtobusa še ni varno 

- Ni pločnikov 
- Cesta Okoslavci – Kapela je zelo prometna in brez pločnika 
- Avtobusna postaja v Okoslavcih* 
- Ni ustreznih površin za pešce 
- Nevarna prečkanja cest 

* v času po izvedbi anketiranja je v Okoslavcih urejana avtobusna postaja 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- Okoslavski breg oz. ovinek v katerem avtobus odlaga otroke 
- V Okoslavcih ni urejenega postajališča in pešpoti (pločniki)* 
- Pločniki, ker je cesta čez Kapelo zelo prometna 
- Najbolj nevarna je točka na križišču za Spodnji Kocjan, ker je zelo oster ovinek in je 

nepregledna cesta 
- Pločnik od avtobusne postaje Okoslavci do križišča za Laponsko grabo 
- Visoke hitrosti vozil na cesti čez Radenski vrh 
- Pot iz avtobusne postaje Kocjan do Spodnjega Kocjana je zelo nevarna ker ni pločnika 
* v času po izvedbi anketiranja je v Okoslavcih urejana avtobusna postaja 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- Ureditev avtobusne postaje v Okoslavcih* 

- Prehodi za pešce 

- Pločnik od Kapele do Okoslavcev 

- Kolesarska steza od Kapele do Okoslavcev 

- Označba postajališča v Okoslavcih 

- Prometni znaki 

- Povečan nadzor policistov (merjenje hitrosti) 
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- Urediti varne površine za pešce 

- Popolna prepoved vožnje za tovornjake po cesti do Okoslavcev 

- Tabla – otroci na cesti 

* v času po izvedbi anketiranja je v Okoslavcih urejana avtobusna postaja 

MURŠČAK 

 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 6 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom / 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      1 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      4 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole / 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 3 

Zaradi moje osebne varnosti       1 

Zaradi neustreznih površin za pešce      2 

Drugo - ker me starši ne morejo pripeljati v šolo 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

5 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

4 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

1 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

3 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 
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Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

1 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 1 

Gost promet na območjih šolskih poti 1 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

1 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

2 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

2 

Ostalo (navedi) - ni prehodov za pešce in pločnikov 
- prevelika oddaljenost od šole 

 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Manjka prehod za pešce 
- Preozke ceste 
- Pozimi na določenih mestih ne morejo nikamor potisniti snega 
- Manjkajo pločniki na poti do avtobusne postaje 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 3 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

/ 

S prevozom staršev 3 

Drugo / 

 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- Preozka cesta 
- Otroka vozim v šolo zaradi njegove varnosti – iz šole gre z avtobusom, vendar jo 

čakam na izstopni postaji, saj je zelo nevarno 
 

Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- Nujno potreben pločnik 
- Manjkajo kolesarske steze 
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Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- Pri bivši OŠ v Murščaku – prehod za pešce 
- Najbolj nevarno je na ovinkih 
- od doma (Hrašenski vrh) do postajališče Murski vrh (križišče za Stanetince) 
- preozke ceste, nepregledni ovinki 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- Pločniki 
- Prehod za pešce 
- Kolesarska steza 
- Streha na postajališčih 

 
OČESLAVCI 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 5 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 1 

Drugo / 

 
 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      2 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      2 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole / 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 4 

Zaradi moje osebne varnosti       1 

Zaradi neustreznih površin za pešce      / 

Drugo / 
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Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

5 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

4 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

/ 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

5 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

3 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 3 

Gost promet na območjih šolskih poti 1 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

3 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

2 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 

 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Na poti do avtobusne postaje naj naredijo pločnik, prehod za pešce in večji nadzor 
policistov (merjenje hitrosti), ležeči policaj, osvetljava 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 1 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

4 

S prevozom staršev 2 

Drugo / 
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DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

- Gost promet 
- Ni prehoda za pešce 
- Visoke hitrosti vozil na območju avtobusne postaje 
- Zaradi služb vozimo otroke v šolo 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- manjkajo pločniki 
- prevelike hitrosti vozil 
- okolica šole je urejena, šolska pot v Očeslavcih pa ne 
- boljša vidljivost na avtobusni postaji 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- pot do avtobusne postaje – ni pločnikov, prehodi za pešce, razsvetljava 
- vstop na avtobus v Očeslavcih 
- Očeslavski vrh (križišče) – nevarno prečkanje zaradi nepreglednega ovinka 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- pločniki 
- nadzor policistov – merjenje hitrosti 
- ležeči policaji 
- signalizacija 

 
RADENCI 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) / 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 6 

Drugo / 
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Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      1 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      / 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza 2 

Zaradi kratke razdalje do šole / 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 3 

Zaradi moje osebne varnosti       2 

Zaradi neustreznih površin za pešce      1 

Drugo / 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

4 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

3 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

1 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

2 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       / 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

/ 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 3 

Gost promet na območjih šolskih poti 4 

Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

/ 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

4 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

/ 

Ostalo (navedi) / 
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Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Na Paričjaku 
 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom 1 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

1 

S prevozom staršev 4 

Drugo / 

 
 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

 

Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- Pločnikov ni* 

* v času po izvedbi anketiranja je v Paričjaku urejen pločnik 

 
Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- Kompletno naselje Paričjak* 

- * v času po izvedbi anketiranja je v Paričjaku urejen pločnik 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- Pločniki, kolesarske steze, razsvetljava* 

* v času po izvedbi anketiranja je v Paričjaku urejen pločnik 
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ROŽIČKI VRH 
 
Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

Peš / 

S kolesom / 

Z javnim prevozom / 

S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 3 

Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 1 

Drugo / 

 
Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

Je najvarnejši način      1 

Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta      / 

Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza / 

Zaradi kratke razdalje do šole / 

Zaradi velike oddaljenosti od šole 3 

Zaradi moje osebne varnosti       / 

Zaradi neustreznih površin za pešce      1 

Drugo -starši grejo sočasno v službo 

 

Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, 
pločniki, prehodi, avtobusna postajališča)       

4 

Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta 
pomanjkljiva) 

4 

Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene 
vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

1 

Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, 
podhodov, nadhodov) 

1 

Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce       1 

Neurejena prometna signalizacija in prometna 
oprema na šolskih poteh 

/ 

Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 1 

Gost promet na območjih šolskih poti / 
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Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih 
površinah za pešce 

2 

Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene 
kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice)       

2 

Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih 
pasov, neustrezni sedeži, naslonjala 

1 

Ostalo (navedi) / 

 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- Križišče pri križu Rački vrh 
- Na nekaterih predelih preozka cesta 
- Ob cestah prevelika trava 
- Pločnik 
- Prehod za pešce 

 
Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 
 

Peš / 

S kolesom / 

S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, 
kombi, vlak) 

3 

S prevozom staršev 1 

Drugo / 

 
DEL ANKETE, KI SO IZPOLNILI STARŠI 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 

 
Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- Ulična razsvetljava 
- Prevelika hitrost voznikov 
- Ceste so preozke in neprimerne za avtobus 
- Postajališča so dobesedno na cesti 
- Pločnikov ni 
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Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka. (opišite v alinejah) 
 

- Cesta Rožički vrh – Kocjan (križišče pri križu Rački vrh) 
- Celotna cesta od Rožičkega vrh do šole 

 
Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišite v alinejah) 
 

- Pločniki 
- Postajališča 
- Razširiti ceste 
- Sprememba avtobusne postaje, ker otroci čakajo na cesti 

 
 

5. 3 GRAFIČNI PRIKAZ ŠOLSKIH POTI S PRIKAZOM NEVARNIH MEST  

  
Šolske poti so zaradi preglednosti razdeljene in prikazane v po območjih. Prikazane so 
priporočljive šolske poti, postajališča šolskega prevoza in označena nevarna mesta. Za vsakim 
posameznim območjem sledi slikovni prikaz in opis nevarnih mest. Z modro barvo so 
označene priporočljive šolske poti, ki so za šolarje najbolj varne oz. je na tej površini 
zagotovljena varna hoja ter so v skladu z osnovnimi kriteriji za šolske poti, ki so opredeljeni v 
Smernicah za šolske poti. Z zeleno barvo so označene poti, ki jih v skladu s Smernicami za 
šolske poti ni mogoče opredeliti kot varne. 
 
OKOLICA ŠOLE 
V okolici šole so urejeni pločniki in označeni prehodi za pešce, razen iz smeri Kocjan, Turjanski 
Vrh. V času ogleda so oznake na cestah slabo vidne in jih je potrebno obnovit. V bližini 
avtobusnega postajališča je označen prehod za pešce.  
Na tem območju vozniki iz smeri Kocjan in vozniki na poti Paričjak – Turjanski Vrh, občasno ne 
prilagodijo hitrosti, zato je območje nevarno za pešce.  
Pod šolo je označeno avtobusno postajališče, ki sicer ni pokrito. Učenci na avtobus v lepem 
vremenu čakajo na šolskem dvorišču, v slabem pa v šolskih prostorih. 
Na avtobusno postajališče se odpravijo, ko se avtobus ustavi na postajališču. 
 
PREDLAGANI UKREPI: 

 Ovire na cesti, ki bi zahtevale od voznikov zmanjšanje hitrosti v bližini šole. 

 Sprotno obnavljanje oznak šolske poti. 

 Postavitev ovir za zmanjševanje hitrosti v okolici šole. 

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje (smer Kocjan, Turjanski Vrh) 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
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 Morda prestavitev avtobusnega postajališča na stran, kjer ni potrebno prečkanje 
cestišča. 
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NASELJE RAČKI VRH 
Postajališče ni označeno. Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni urejenih pločnikov, 

prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost ovira vegetacija ob 

cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Ureditev postajališča in ustrezne prometne signalizacije. 

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Ureditev prometnih znakov, kjer jih ni. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
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NASELJE HRASTJE MOTA 
V naselju sta 2 avtobusni postajališči, ki sta označeni in pokriti. Pri prvi manjka prometna 
signalizacija »otroci na cesti«. Drugo postajališče je urejeno in ima ustrezno prometno 
signalizacijo, del poti do postajališča ima ulično razsvetljavo. 
Ustrezno urejeni postajališči. Ni pa urejenih šolskih poti do samega postajališča. Poti do 
postajališč so ozke, nepregledne, ni urejenih pločnikov, prehodov za pešce, občasno 
preglednost ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. 
 
PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Ureditev prometnih znakov, kjer jih ni. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NASELJE MURSKI VRH 
Urejeno in označeno postajališče, ki ni pokrito. Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni 

urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost 

ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. 
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PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 

 Urediti pokrito postajališče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASELJE MURŠČAK 
Urejeno in označeno postajališče, ki ni pokrito. Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni 

urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost 

ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 

 Urediti pokrito postajališče. 
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NASELJE HRAŠENSKI VRH 
Urejeno in označeno postajališče, ki ni pokrito. Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni 

urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost 

ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 

 Urediti pokrito postajališče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASELJE ROŽIČKI VRH 
Postajališča v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASELJE PARIČJAK 
Varna šolska pot, urejeni pločniki in prehod za pešce.  
 
PREDLAGANI UKREPI: 

 Stalno izobraževanje glede varne hoje.  
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NASELJE RADENSKI VRH, KOBILŠČAK 
V Kobilščaki je urejeno, pokrito in označeno postajališče. Poti do postajališča so ozke, 

nepregledne, ni urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno 

preglednost ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
48 

 

NASELJE JANŽEV VRH  
Urejeno in označeno postajališče, ki ni pokrito. Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni 

urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost 

ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh. V bližini je 

nepregledno križišče. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 

 Urediti pokrito postajališče in najti primernejše mesto za postajališče, saj je le-to zdaj pri 
transformatorju. 
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NASELJE OČESLAVCI 
Očeslavci 
V Očeslavcih pri Gasilskem domu je označeno avtobusno postajališče (znak in oznaka na cesti), 
vendar ni označeno, kje otroci čakajo na avtobus.  Postajališče ni pokrito. 
Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine 

povsod niso urejene, občasno preglednost ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti 

vozil na šolskih poteh.  

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 

 Označiti, kje otroci čakajo na avtobus ter urediti pokrito postajališče  
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Očeslavci – zgoraj, Melanjski Vrh 
V Očeslavcih »zgoraj« je označeno avtobusno postajališče (znak in oznaka na cesti) ter 
»pločnik«, kjer otroci čakajo na avtobus. Postajališče ni pokrito. 
Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni urejenih pločnikov, prehodov za pešce, bankine 

povsod niso urejene, občasno preglednost ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti 

vozil na šolskih poteh.  

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 

 Urediti pokrito postajališče  
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NASELJE OKOSLAVCI 
V naselju Okoslavci spodaj je označeno in pokrito avtobusno postajališče. Del poti do 

postajališče poteka po pločniku. Ostale poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni urejenih 

pločnikov, prehodov za pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost ovira 

vegetacija ob cestah, občasno visoke hitrosti vozil na šolskih poteh ter gostejši promet zaradi 

dovoza na avtocesto.  

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Izgradnja ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
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V naselju Okoslavci zgoraj se je izgradilo novo avtobusno postajališče, ki je ustrezno označeno 

in urejeno. Poti do postajališča so ozke, nepregledne, ni urejenih pločnikov, prehodov za 

pešce, bankine povsod niso urejene, občasno preglednost ovira vegetacija ob cestah, občasno 

visoke hitrosti vozil na šolskih poteh ter gost promet zaradi dovoza na avtocesto. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Čim prej je potrebno izgraditi ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
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NASELJE KOCJAN 
Postajališče ni označeno in urejeno. Otroci na avtobusni prevoz čakajo v križišču ob robu ceste. 

Poti do postajališča so izjemno ozke, nepregledne, ni urejenih pločnikov, prehodov za pešce, 

bankine povsod niso urejene, občasno preglednost ovira vegetacija ob cestah, občasno visoke 

hitrosti vozil na šolskih poteh ter gost promet zaradi dovoza na avtocesto. 

PREDLAGANI UKREPI:  

 Ustrezno urediti postajališče. 

 Stalno izobraževanje glede varne hoje po cesti. 

 Učenci naj na teh poteh hodijo posebej previdno. 

 Čim prej je potrebno izgraditi ločene površine za pešce in kolesarje. 

 Opozorila o primerni hoji po bankinah in povečani previdnosti pri hoji po vozišču. 

 Pravočasna, sprotna odstranitev vegetacije ob cestah, ki zmanjšuje preglednost. 

 Vidnejše oznake šolskih poti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najvarnejše poti v šolo in iz šole:  
Varna šolska pot poteka po pločniku v smeri Paričjak – Kapelski Vrh in obratno. Ostale poti 
niso varne, zato se učenci v šolo in domov vozijo z organiziranim šolskim prevozom. 

 
 
Nevarna mesta na poti v šolo in iz šole 
To so poti do postajališč, kjer ni urejenih pločnikov, cesta je nepregledna, ovinkasta, ozka, 
vozniki slabo prilagajajo hitrost vožnje. Na teh mestih svetujemo posebno pozornost in 
dosledno upoštevanje pravil vedenja v prometu.  
Posebej izpostavljamo cesto Kapelski Vrh, ki je v zadnjih letih postala tudi veliko bolj prometno 
obremenjena, zaradi dovoza na avtocesto. Ob tem je na tej cesti več nepreglednih in ozkih 
mest, bankine niso urejene, vozniki ne upoštevajo predpisov in hitrostnih omejitev. 
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6. Načrt šolskih poti Osnovne šole Kapela 
Zemljevid varnih šolskih poti 
Varna šolska pot poteka po pločniku v smeri Paričjak – Kapelski Vrh in obratno. Ostale poti 
niso varne, zato se učenci v šolo in domov vozijo z organiziranim šolskim prevozom. 
 
ZEMLJEVID ŠOLSKIH POTI, KJER VOZI ŠOLSKI AVTOBUS 

Legenda:  
      
             Varna šolska pot Paričjak 
 
              Varna šolska pot Hrastje Mota 
 
               Nevarne šolske poti Kobilščak, Janžev Vrh, Melanjski Vrh, Očeslavci, Okoslavci,  
               Kapela, Kocjan, Murski Vrh, del Hrastje Mota, Murščak, del Rožičkega Vrha, Turjanski 
               Vrh, Rački Vrh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA 
 
Po Zakonu o osnovni šoli (56. člen) je do brezplačnega prevoza upravičen učenec, če je njegovo 

bivališče od šole oddaljeno 4 km oz. več. Za učence OŠ KAPELA je organiziran prevoz. Učenci vstopajo 

in izstopajo v šolski avtobus na urejenih avtobusnih postajališčih. 
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PRIHODI V ŠOLO (2 šolska avtobusa) zjutraj do 7.20: 

1) Radenci – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski Vrh (hiš. št. 5 B) – Očeslavci K – Očeslavci 

(mlekarna) Okoslavci – Okoslavci (breg) – Kapela Kocjan – Kapela (šola).  

2) Hrastje Mota GD – Hrastje Mota – Murski Vrh (hiš. št. 90-Zamuda)  – Murščak GD – Murščak (križ 

Sv. Marije) _ Murščak K (za Stanetince) – Stanetinci (Jurkovič) – Stanetinci (za Slavič) – Rožički Vrh GD 

– Rožički Vrh K – Rožički Vrh (hiš. št. 6) – Turjanski vrh K (za Murščak) - Kapela (šola).  

ODHODI UČENCEV DOMOV: 

a) 13.25 šolski avtobus št. 1 na relaciji: Kapela (šola) – Kapela – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski 

Vrh (hiš. št. 5 B) – Očeslavci K – Očeslavci (mlekarna) – Okoslavci – Okoslavci (breg) – Kapela Kocjan – 

Kapela (pokopališče)- Radenci. 

b) 13.27 šolski avtobus št. 2 na relaciji: Kapela (šola) – Rožički Vrh (hiš. št. 6) - Rožički Vrh K – Rožički 

Vrh GD –Stanetinci K (za Slavič) – Stanetinci (Jurkovič) – Murščak K (za Stanetince) – Murščak GD – 

Murščak (križ Sv. Marije) – Murski Vrh (hiš. št. 90-Zamuda) – Hrastje Mota – Hrastje Mota GD. 

c) 15.05 – KROŽNA VOŽNJA (1 šolski avtobus) na relaciji: Kapela (šola) - Rožički Vrh (hiš. št. 6) – 

Rožički Vrh K – Rožički Vrh GD – Stanetinci K (za Slavič) – Stanetinci (Jurkovič) – Murščak K (za 

Stanetince) – Murščak GD – Murščak (križ Sv. Marije) – Murski Vrh (hiš. št. 90-Zamuda) – Hrastje 

Mota – Hrastje Mota GD – Radenci – Radenski Vrh – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Melanjski Vrh 

(hiš.št. 5 B) – Očeslavci K –Očeslavci (mlekarna) – Okoslavci – Okoslavci (breg). 

Po petih mesecih bomo obrnili smer krožne vožnje, in sicer bo avtobus vozil na relaciji:  Kapela – 

Radenski Vrh – Kobilščak – Janžev Vrh GD – Očeslavci mlekarna – Okoslavci – Okoslavci breg – Kapela 

(šola) – Turjanski Vrh – Rožički Vrh – Rožički Vrh GD – Stanetinci – Hrašenski Vrh – Murščak (šola) – 

Murščak K za šolo – Hrastje Mota – Hrastje Mota GD - Turjanci – Rihtarovci - Radenci. 

7. LITERATURA IN VIRI 
Smernice za šolske poti (Smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in 
pregled varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti). Javna agencija RS za varnost 
prometa. 2016. 
 
Podatki o prometnih nesrečah na območju Občine Radenci, pripravila Policijska postaja 
Gornja Radgona, 8. 7. 2018. 
 
Analiza anketnih vprašalnikov v šolskem letu 2016/2017. 
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8. PRILOGE: 
Izjava Učenci, starši in izvajalec šolskih prevozov na začetku šolskega leta podpišejo izjavo, s 
katero se seznanijo s pravili in se zavežejo k spoštovanju le-teh.  
 

AP MURSKA SOBOTA D.D.                          OŠ KAPELA                                OBČINA RADENCI 
Bakovska 29 a                                                Kapelski Vrh 95                           Radgonska cesta 9 
9000  MURSKA SOBOTA                              9252  RADENCI                          9252  RADENCI 

 

Spoštovani starši in učenci, 

naša skupna želja je, da učenci prihajajo v šolo in odhajajo domov VARNO. Oblikovali smo 

kodeks obnašanja učencev na avtobusu. 

S podpisom IZJAVE soglašate, da bo Vaš otrok spoštoval pravila obnašanja in jo vrnite 

razredniku/razredničarki do petka, 6. 9. 2019. Ob vrnitvi podpisane izjave bodo učenci 

prejeli avtobusne vozovnice. 

 

Prijazen pozdrav.     mag. Andreja STRMŠEK, ravnateljica 

 

KAKO SE OBNAŠAMO NA VOŽNJI 

S ŠOLSKIM AVTOBUSOM 

 Vstopamo pri prednjih vratih, izstopamo pri zadnjih vratih avtobusa. Ob vstopu 
vozniku pokažemo prevozni izkaz. Ob vstopu ali izstopu se ne prerivamo in ne 
potiskamo drugih potnikov. 

 V avtobusu se lahko vozi le toliko potnikov, kolikor je sedežev. 

 Med vožnjo sedimo na svojim sedežih, saj smo le tako varni med vožnjo. V kolikor je 
na sedežu montiran varnostni pas, se z njim pripnemo. 

 Z voznikom se med vožnjo ne pogovarjamo in ga ne motimo. Do sošolcev se prijazno 
obnašamo, mlajšim od sebe pomagamo in pazimo nanje. 

 Na avtobusu ne razgrajamo, ne kričimo, ne pritiskamo gumbov, ne odpiramo oken, 
ne obešamo se za držala, ne uničujemo sedežev in zaves. 

 Pazimo na red in čistočo! Ne mečemo raznih predmetov po avtobusu. Avtobus je 
namenjen potnikom ali skupinam, ki se bodo peljali pozneje – tudi oni se želijo peljati 
s čistim vozilom! 

 Malico in razne prigrizke ne zaužijemo med vožnjo. S tem se izognemo morebitni 
slabosti med vožnjo. 

 Upoštevamo navodila voznika in spremljevalcev. 

 Lahko kaj lepega zapojemo, se pogovorimo in veseli uživamo v prijetni vožnji! 

 Pustimo avtobus v takšnem stanju, da se bomo v njem tudi jutri dobro počutili. 
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Spodaj podpisani/-a   __________________________________ izjavljam, da sem seznanjen/-a s  

            (ime in priimek staršev oz. zakonitih zastopnikov) 

kodeksom obnašanja učencev na avtobusu in z njim soglašam. 

_____________________ 

                    (podpis) 

 

Spodaj podpisani/-a   _______________________________________, _____ . razreda izjavljam, da  

                              (ime in priimek otroka) 

sem seznanjen/-a s kodeksom obnašanja učencev na avtobusu in bom njegova pravila tudi 

upošteval/-a.                                                                           

 ___________________ 

                      (podpis) 
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Primer anketnega vprašalnika. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK NA TEMO VARNEJŠIH ŠOLSKIH POTI 
 

Prvi del vprašalnika izpolni učenec, drugi del pa starši. 
 

1. DEL ANKETE (izpolni učenec) 
 
Ime in priimek: ______________________________________________________________ 

Šola, ki jo obiskuješ: __________________________________________________________ 

Razred osnovne šole, ki jo obiskuješ: _____________________________________________ 

 

Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (označi, oz. navede se samo en odgovor) 

 Peš 

 S kolesom 

 Z javnim prevozom 

 S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 

 Starši me pripeljejo z osebnim avtomobilom 

 Drugo ________________________________________________________________ 

Zakaj prihajaš v šolo na način, ki si ga označil/a? (možnih je več odgovorov) 

 Je najvarnejši način 

 Je najbolj ekonomična ali najcenejša varianta 

 Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza 

 Zaradi kratke razdalje do šole 

 Zaradi velike oddaljenosti od šole 

 Zaradi moje osebne varnosti 

 Zaradi neustreznih površin za pešce 

 Drugo: _______________________________________________________________ 
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Označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuješ na poti v šolo. 
(možnih je več odgovorov) 
 

 Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, pločniki, prehodi, avtobusna 

postajališča) 

 Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta pomanjkljiva) 

 Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene vegetacije, prometne opreme, fizičnih 

ovir) 

 Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, podhodov, nadhodov) 

 Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce 

 Neurejena prometna signalizacija in prometna oprema na šolskih poteh 

 Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 

 Gost promet na območjih šolskih poti 

 Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih površinah za pešce 

 NI ustreznih površin za kolesarje (neurejene kolesarske steze, signalizacija, 

kolesarnice) 

 Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih pasov, neustrezni sedeži, 

naslonjala) 

 Ostalo (navedi) ________________________________________________________ 

Opiši konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počutiš najmanj varno in predlagaj ukrepe za 
izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh. 
 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

Na kakšen način bi najraje prihajal/a v šolo? (označi, oz. navedi samo en odgovor) 

 Peš 

 S kolesom 

 S šolskih ali javnim prevozom (avtobus, kombi, vlak) 

 S prevozom staršev 

 Drugo ________________________________________________________________ 

2. DEL ANKETE (izpolnijo starši) 
 
Podajte morebitne pripombe glede na predhodne odgovore vašega otroka. 
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- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

Podajte svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti 
šolskih poti. (opišete v alinejah) 
 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

Izpostavite (po vašem mnenju) najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 
vašega otroka (opišete v alinejah) 
 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

Podajte konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 
(opišete v alinejah) 
 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

 

              Kraj in datum:                                                                                 Ime in priimek:  

____________________________                                      ______________________________                

 

                                                                                                                           Podpis: 

                                                                                                      ___________________________ 


