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OD KOD IN KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO
Osnovno šolo Stražišče Kranj obiskujejo učenci iz naselij, ki spadajo v njen šolski
okoliš. Pouk poteka od 1. do 9. razreda.
Učenci v šolo prihajajo peš, s kolesom (tisti, ki imajo opravljen kolesarski izpit), s
šolskimi in rednimi avtobusi. Vsem učencem je predstavljena najbolj varna pot v šolo in
domov.
Za učence pešce iz Zgornjega Bitnja pomeni največjo nevarnost hoja po Škofjeloški
cesti, ki je najbolj prometna, in prečkanje le-te.

Učenci 1. razredov devetletne osnovne šole prihajajo in odhajajo v spremstvu staršev
ali druge osebe, ki je stara deset in več let in ima soglasje staršev oz. skrbnikov.

PRAVILA ZA PRIPOROČLJIVO VARNO ŠOLSKO POT
Priporočljiva pot poteka po površinah, ki so za učence bolj varne (poti, na katerih je
zagotovljena varna hoja pešcev) in na njih ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest.
Šolske poti potekajo v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje
prometa.

NAJBOLJ VARNE POTI (priporočljive)







Učenci iz Stražišča hodijo po poti do šole med stanovanjskimi hišami, po vaških
ulicah do Delavske ceste in Šolske ulice; od tam pa po pločniku do šole. Na
Delavski cesti sta dve grbini, ki umirita promet in tako zagotovita bolj varno pot
učencem pešcem in tudi kolesarjem.
Učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit, lahko pridejo v šolo tudi s kolesom,
nositi morajo kolesarsko čelado.
Za vozila je urejen parkirni prostor na parkirišču pred vhodom v šolo.
Učenci vozači čakajo avtobus na urejeni in označeni avtobusni postaji.
Obračališče za avtobuse je urejeno okoli trgovine Mercator.

Avtobusna postaja, označeni prehodi za pešce,
grbine na cesti

Pločniki, označeni prehodi, kolesarska steza …

… triopan, ki še dodatno opozarja voznike, da vozijo po šolski poti.

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 (prve šolske dni)
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 označen prometni znak "Ustavi!".
Nadzor nad osebami, ki varujejo otroke na prehodih za pešce, izvajajo občinski
redarji.

Prevoz skupine otrok z avtobusom
Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora (razen pri prevozu v šolo in iz nje)
spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener, ipd., star najmanj 21
let), ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju in izstopanju ter 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 z osebnim avtomobilom prevažati voznik, ki ima
najmanj 3 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.
V tem šolskem letu bodo opravljali kolesarske izpite učenci petega razreda
devetletne osnovne šole. Teoretični del izpita opravljajo učenci s pomočjo
računalniškega programa S kolesom v šolo.

,

Kolesarji naj kolesa pustijo v šolski kolesarnici in sami ustrezno poskrbijo za
zaklepanje in razne dragocene dele kolesa.

SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU
VARNOST PRVOŠOLCEV
Na poti v prvi razred šole ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci, poleg staršev, so 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.
O varni poti in nevarnosti se s prvošolci večkrat pogovori učiteljica, varno pot skupaj
prehodijo, obišče pa jih tudi policist. Tako učenci preko pogovora o prometnih
situacijah utrjujejo pojme, spoznavajo pravila in zahteve prometa. Prvošolci in tudi
drugošolci morajo na poti v šolo in domov nositi rumene rutice okoli vratu (93. člen
Zakona o varnosti cestnega prometa).

Če hodi v prvi ali 2. razred, naj obvezno okoli vratu nosi rumeno rutico kot znak
avtomobilistom, da gre za otroka, ki je posebej ogrožen. Rutice morajo prvo- in
drugošolci nositi za vratom na poti v šolo in iz nje, ko je udeležen v prometu, torej
tudi na poti na popoldanske aktivnosti, na sprehodu itd. Tega se morajo v prvi vrsti
zavedati starši, vzgojitelji oziroma učitelji v šoli ter o tem podučiti tudi otroke.
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 kolesarski izpit.

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.

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI
Osnovna šola ima izdelan načrt varne šolske poti za učence, ki:
 prihajajo v šolo peš;
 se vozijo v šolo s kolesom ali s posebnimi prevoznimi sredstvi (skiro, kotalke,
rolke, rolerji); uporabijo se lahko v cestnem prometu samo tam, kjer je
dovoljena hoja pešcev oziroma vožnja s kolesi in ne smejo presegati hitrosti, s
kakršno se gibljejo pešci (V zakonodaji ta hitrost sicer ni opredeljena.).

1. Pešpoti
V načrtu so priporočljive bolj varne poti za učence, ki prihajajo v šolo peš, in so
označene z zeleno barvo. Tudi na teh poteh morajo biti učenci pozorni in upoštevati
promet, prometno signalizacijo in pravila varnega obnašanja na cesti. Večina vaških ulic
je brez pločnika, a z malo prometa. Posebej pa morajo biti previdni na posameznih
cestah, ki so označene z rdečo barvo:
 Stražiška ulica – brez pločnika, igrišče v bližini, parkirišča
 Šolska ulica – brez pločnika, parkirišča
 Tominčeva cesta (spodnji del) – brez pločnika, prometna, vozi tudi avtobus
 Na Vinograd – prometna, brez pločnika
 Laze - prometna, brez pločnika
 Gorenjesavska cesta – prometna, nepregledna, brez pločnika, avtobusna postaja
(na cesti)
 Križnarjeva pot (prvi del od krožišča) – ozka, nepregledna, brez pločnika,
prometna
 Pot v Puškarno – ozka, prometna, brez pločnika
 cesta v Zg. Bitnje – brez pločnika, prometna
 hitra cesta 210 Kranj – ni namenjena pešcem

Slika je simbolična

Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, imajo zagotovljen brezplačen prevoz.
Načrt varnih poti je izdelala Osnovna šola Stražišče Kranj po predlogu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranj.

2. Nevarna mesta - točke
Mesta oziroma ceste, ki so označene z rdečo barvo, so nevarnejša območja, a za
nekatere učence edina možna pot do šole. Opozarjamo, naj bodo na teh cestah
otroci še posebej previdni, naj upoštevajo prometno signalizacijo, naj bodo vidni
in naj se vedejo po prometnih pravilih.

Stražiška ulica - brez pločnika, igrišče v bližini, veliko parkirišč

Šolska ulica – brez pločnika, parkirišča

Tominčeva cesta (spodnji del) – brez pločnika, prometna, vozi tudi avtobus

Na Vinograd – prometna, brez pločnika

Laze - prometna, brez pločnika

Gorenjesavska cesta – prometna, nepregledna,
brez pločnika, avtobusna postaja (na cesti)

Križnarjeva pot (prvi del od krožišča) – ozka, nepregledna, brez pločnika, prometna

Pot v Puškarno – ozka, prometna, brez pločnika

Cesta v Zg. Bitnje – brez pločnika, prometna, vrtec in trgovina ob cesti

Hitra cesta 210 Kranj – ni namenjena pešcem in ne kolesarjem

ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ
Organiziran šolski prevoz
Za vozače je urejen avtobusni šolski prevoz, ki ga izvaja Alpetour. Avtobusni prevozi
so organizirani takrat, ko s poukom konča večina učencev. Za čakajoče učence šola
organizira varstvo.
Vozni red šolskih avtobusov v šolskem letu 2016/2017
Odhodi
Relacija
6.55
Planica-Čepulje-Stražišče šola
13.50
Stražišče šola-Čepulje-Planica
7.10
12.00
12.50

Zabukovje (Rakovica)-Besnica
Besnica-Zabukovje
Besnica-Zabukovje

6.45
7.10
10.55*
11.58
13.00
14.00
14.45

Jamnik-Podblica-Stražišče šola
Besnica-Stražišče šola
Stražišče šola-Besnica-Podblica
Stražišče šola-Podblica
Stražišče šola-Podblica-Jamnik
Stražišče šola-Besnica-Jamnik
Stražišče šola-Besnica

6.50
7.20
7.10
13.00
13:55
14.45

Žabnica-Stražišče
Žabnica-Stražišče
Žabnica-Stražišče šola
Stražišče šola-Žabnica
Stražišče šola-Žabnica
Stražišče šola-Žabnica

7:20
12:00
12:50

Zg. Bitnje-Žabnica
Žabnica-Zg. Bitnje
Žabnica-Zg. Bitnje

* Avtobus ima vmesni postanek/odhod iz Besnice ob 11:05
** Mestni avtobus, ki vozi po progi 4, ima odhod ob 7:10 izpred trgovine Zg. Bitnje in pripelje pred
šolo ob 7:23.
Razpored ostalih rednih avtobusov lahko dobite na Avtobusni postaji Kranj (tel. (04)
20-13-210, e-pošta: info@alpetour.si) ali na spletni strani Alpetourja.
Avtobusne postaje v okolici šole:

Na Delavski cesti je na obeh straneh pokrita avtobusna postaja

Pred šolo je dobro označena šolska avtobusna postaja

Avtobusna postaja pred cerkvijo
Učenci na avtobuse čakajo v varstvu vozačev in pet minut pred odhodom odidejo
na postajališče.
Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih,
ki vozijo na opisanih linijah, vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.
Učenci čakajo avtobuse na postajališču za avtobuse na velikem parkirišču.

Osnovna šola pa lahko predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza
za tiste učence, katerih prebivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km. Ne glede na
oddaljenost bivališča od šole imajo pravico do brezplačnega prevoza učenci 1. razreda,
učenci ostalih razredov pa v primeru, če Občinski svet za preventivo v CP ugotovi, da
obstoji ogroženost učenca na poti v šolo. Pri odločitvah je potrebno upoštevati tudi
zahteve o varnosti pri prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s
katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila pogojem
vožnje skupine otrok itd.).
Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3 in 102/07) v 56. členu zagotavlja
učencem pravico do brezplačnega prevoza v šolo.
Za izredni prevoz šolskih otrok (izleti, ekskurzije, tekmovanja …) morajo vozila, s
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, i poleg splošnih zahtev za vozila
izpolnjevattudi posebne tehnične zahteve iz Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, 23/09).

PROMETNO-PREVENTIVNEAKCIJE V ŠOLSKEM LETU…
 Začetek šolskega leta - sodelovanje z občinskim svetom za preventivo.
 Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce. To delo opravljajo
prostovoljci.
 Pasavček-projekt 1. triade.
Projekt je namenjen izboljšanju prometne varnosti, predvsem pa spodbujanju
pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v
avtomobilu.
 Bodi preViden - kresnička in pomoč starejšim.
Z akcijo opozarjamo učence, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk
in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev.
 Varno kolo – preventivni pregledi koles.
Z akcijo Varno kolo, ki jo organizirajo šole, preverjamo tehnično stanje koles, ki
jih vozijo učenci.
Svet ob pomoči občinskih svetov zagotavlja bloke za zapisnike pregleda kolesa
in nalepke Varno kolo.
 Teden prometne varnosti - razredni projekti.
 Šolske ure, namenjene prometni varnosti - v okviru teh šolskih ur učenci
izdelajo šolske prometne kotičke …
 Razredne ure s temo Varnost v prometu
 Varno na avtobusu
 Pregled načrta varnih poti v šolo
 Šolska prometna služba
 Varno v življenje – preventivna akcija
Svet spodbuja delovanje šolske prometne službe učencev in odraslih in
zagotavlja usmeritve za delo ter skupaj s Policijo tudi programe usposabljanja
za učence in odrasle prostovoljce. Šolska prometna služba je organizirana v
okviru šole.
 Prometni dnevi
Šolske ure, namenjene prometni varnosti - v okviru teh šolskih ur učenci izdelajo
šolske prometne kotičke, ki seznanjajo vse učence s prometnimi dejavnostmi v šoli in
prikazujejo šolski prometni okoliš in nevarnosti v njem. Učenci narišejo risbe in pišejo
spise o prometu ter izdelajo gesla in transparente za manifestativni del akcije. Lahko
pa se ukvarjajo tudi z drugimi aktivnostmi, vezanimi na promet in prometno varnost.
Prometna vzgoja mora biti sestavni del na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega
procesa. Za varen prihod in odhod učencev so odgovorni vsi pedagoški delavci na šoli.
Učenci so seznanjeni:
- s pomenom varnostne opreme (dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke,
narokavni trakovi, odsevniki … );

-

-

z varno hojo v šolo in domov – prvi šolski dan si učenci z razrednikom ogledajo
najbolj varen prihod v šolo. Razredniki jih sproti opozarjajo na nevarnosti in
pravilno obnašanje na cesti ali v sredstvih javnega prevoza;
s prometno varnostnim načrtom šole.

Poleg tega bomo vsi skupaj učence sproti seznanjali z novostmi v prometu,
nevarnostmi, ki se pojavijo med letom (gradnja na cesti in spremembe poti).

V sodelovanju z SPV Kranj bomo izvajali različne preventivne akcije
Na roditeljskih sestankih bomo starše seznanili s prometno varnostnim načrtom in jih
opozorili na njihovo vlogo pri vzgoji otroka v prometu. Učencem in staršem bomo
razdelili brošure o varnosti v prometu ter posebej starše učencev 1. in 2. razredov
opozorili na 93. člen Zakona o varnosti prometa, ki pravi:
»UČENCI OZIROMA UČENKE PRVEGA IN DRUGEGA RAZREDA MORAJO NA POTI
V ŠOLO IN IZ NJE NOSITI POLEG ODSEVNIKA TUDI RUMENO RUTICO,
NAMEŠČENO OKOLI VRATU. TUDI DRUGI UČENCI NAJ ZA SVOJO VARNOST
NOSIJO KRESNIČKE. »

ZAKLJUČNI DEL
O načrtu varnih šolskih poti razpravljajo učenci pri razrednih urah in v šolski
skupnosti. S prometno varnostnim načrtom šole se seznanijo vsi učenci in delavci šole.
Predstavljen je tudi na 1. roditeljskem sestanku .
O njem razpravljajo na razrednih urah. Pri izvajanju načrta sodelujejo vsi učitelji,
starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno vzgojo in varnost udeležencev v
prometu.
Vse predloge za izboljšanje bomo poskušali upoštevati in jih bomo sproti vnašali v že
obstoječi načrt.
Predloge ali pripombe učenci sporočijo razrednikom ali mentorju za prometno vzgojo.

Za učence nižjih razredov je priporočljiv ogled varnih šolskih poti, prehodov za pešce,
ipd.

Z NAČRTOM VARNIH ŠOLSKIH POTI SO SEZNANJENI:
 vsi učitelji šole,
 šolska skupnost,
 Svet staršev,
 Svet za preventivo in vzgojo – SPV,
 Policija.

