
 

 

 

 

 

 
 

OPOMBA : v avli šole (rumeni vhod) visi načrt šolskega okoliša z označenimi 

varnimi potmi in nevarnimi točkami! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROMETNO -VARNOSTNI  

NAČRT OŠ LAVA 
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PROMETNA VARNOST /objavljeno tudi v šolski publikaciji/ 

 

 
 

Otrok zaradi svoje telesne in duševne razvitosti  ne zmore odgovorno sodelovati v prometu-  

šestletnik najpogosteje ni sposoben samostojnega vključevanja v promet. Čeprav zna 

povedati, kje, kdaj in kako prečkamo cesto, ne more prevzeti odgovornosti za svojo varnost. 

Učitelji, starši in vsi odrasli, s katerimi se srečuje, pa ga s svojim zgledom (in ne le z 

besedami) urimo v pridobivanju varnih prometnih spretnosti. Otrok si pridobiva potrebno 

znanje z opazovanjem in posnemanjem naših ravnanj, kar pomeni, da smo mu vzor pri 

učenju. 

Mlajši otroci še niso sposobni posploševati pravila. To pomeni, da jih moramo učiti, kako naj 

prečkajo cesto v svojem okolju, na vsakem križišču ali cesti in kje. Zavedati se moramo, da 

otrok ne bo znal uporabiti pravil in pravilnega ravnanja v prometu brez neposredne vaje v 

prometu. Da bomo nalogo prometne vzgoje uspešno uresničili, je potrebno otroke postopno 

voditi preko opazovanj na sprehodih do spoznavanja prometnih znakov in pogovorov o 

pravilih vedenja ter ravnanja v prometu. 

Cilj prometne vzgoje v šoli in doma je spoznavanje pravil, s katerimi lahko vsak posameznik 

poskrbi za svojo varnost v prometu. Vendar se moramo vsi skupaj  zavedati, da varnost v 

prometu ni vedno odvisna zgolj od nas samih, temveč od vseh udeležencev in tudi od ureditve 

prometa. 

Spoštovani starši, skupaj z otroki (ne glede na starost) prehodite varno pot v šolo, skupaj si 

oglejte Prometno varnostni načrt, ki je objavljen na šolski spletni strani in  načrt varnih poti, 

ki visi v avli šole. 

O vsem se z otrokom tudi pogovorite. 
 

 

 

DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI POVEZANE S PROMETNO VARNOSTJO 

 

OBISK POLICISTA 

Vsak začetek novega šolskega leta prvošolce obišče policist, ki jih pospremi po varni poti od 

avtobusne postaje do šole. Otroci se naučijo pravilnega prečkanja ceste ter se podučijo o 

pravilnem obnašanju v prometu. 

 

PROJEKT »PASAVČEK« 

 V tem šolskem letu smo se ponovno odločili za sodelovanje pri projektu Pasavček. Dva 

oddelka 1. razredov bosta  aktivno sodelovala, ostali pa bodo dogajanje spremljali preko 

oglasnih desk.  

Za sodelovanje smo se odločili predvsem zato, ker je varnost  šolarjev in vseh ostalih 

udeležencev v prometu na prvem mestu.  

CILJI: 

·         seznanjanje otrok in staršev s pomenom uporabe varnostnega pasu in otroškega varnostnega 

sedeža, 
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·         navajanje staršev in otrok na doslednost pri uporabi varnostnega pasu  in OVS, 

·         povečanje uporabe varnostnih pasov med vožnjo, 

·         seznanjanje otrok in staršev s pravilnim vedenjem in ravnanjem otrok v prometu, 

·         prispevanje k čim večji prometni ozaveščenosti staršev in posledično tudi ostalih potnikov. 

 

      PROJEKT »POLICIST LEON SVETUJE« 

      Štirikrat letno policist obišče pete razrede in učencem predstavi različne teme povezane s 

prometno varnostjo, z nevarnostmi pri rokovanju s pirotehničnimi sredstvi, nevarnostmi 

drog,… 

  

  
IGRA PROMETNA KAČA 

Igra prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše k hoji in kolesarjenju v 

šolo. Kampanja obsega igro, ki jo je enostavno izvajati. Oblikovana je za osnovne šole, njen 

cilj pa je spodbuditi otroke, starše in učitelje k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza ali 

souporabi avtomobila za pot v šolo in iz nje. S to dvotedensko kampanjo želimo odpraviti 

negativne predstave, kot je na primer varnost v cestnem prometu, in spodbujati trajnostne 

načine prevoza kot zabavne in zdrave za otroke in starše. 

S hojo in kolesarjenjem se otroci bolj zavedajo svoje okolice in razvijejo spretnosti, potrebne 

za varno udeležbo v cestnem prometu, ter izboljšajo svojo sposobnost predvidevanja ravnanja 

drugih udeležencev v prometu. Poleg tega hoja in kolesarjenje prispevata k priporočeni 

dnevni telesni aktivnosti, ki jo otroci potrebujejo. Zmanjšuje tudi zastoje in pomanjkanje 

parkirnih mest v okolici šole. 

Otroci v  dveh tednih lepijo nalepke na plakat vsakič, ko gredo v šolo peš, s kolesom, javnim 

prevozom ali souporabljajo avtomobil. Na začetku obdobja kampanje vsaka šola na podlagi 

predhodne evalvacije določi svoj cilj. Cilj je, da otroci v dveh tednih napolnijo plakat 

prometne kače, ki se bo nahajal v avli šole, z nalepkami. Vsak dan se sproti preveri 

napredovanje do cilja, ki si ga je zastavila šola. Otroci prejmejo nagrado, ko dosežejo vmesne 

točke na plakatu. Nagrade lahko vključujejo: dan brez naloge, dodatnih 15 minut časa za igro 

ali nekaj podobnega. Ko otroci dosežejo glavo kače, prejmejo še večjo nagrado, npr. ogled 

znamenitosti s kolesom ali peš. Tri tedne po koncu igre se zbere in analizira rezultate 

pridobljene pred kampanjo, med njo in po njej. 

 

TEDEN MOBILNOSTI (16. – 22. 9. 2017) 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti 

spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in 

okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. 

Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se 

Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila. 

ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega 

Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in 

ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. 

Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije 

in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. 

Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih 

avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz 

in življenje na sploh. 
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Naša šola bo sodelovala v dejavnostih, ki jih bo organizirala Mestna občina Celje, v času 

evropskega tedna mobilnosti. 

 

KOLESARSKI IZPIT 

Učenci se v 4. in 5. razredu pripravljajo na kolesarski izpit. Teoretični in praktični izpit 

opravljajo v 5. razredu. 

 

V okviru pouka učenci: 

o pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom, 

o se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na 

cestišču, 

o poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo 

kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo, 

o se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe 

in druge udeležence v prometu, 

o se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih 

sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave. 

TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU 

Učenci  od 6. do 9. razreda lahko svoje vsestransko znanje in sposobnosti pokažejo na 

tekmovanju Kaj veš o prometu. 

Tekmovanje obsega poznavanje prometnih predpisov, cestno vožnjo v prometu in spretnostno 

vožnjo po poligonu. Šolsko tekmovanje  je izbirno za sestavo  ekipe, ki šteje 3 člane. Pogoj za 

udeležbo je opravljen kolesarski izpit. 

Na regijskem nivoju se šteje ekipna in posamična uvrstitev. 

 

ORGANIZACIJA DNI DEJAVNOSTI 

Dneve dejavnosti povezane s prometom izvajamo v 1.,6. 7. in 9. razredu. Ti dnevi zajemajo 

teoretične vsebine o varnosti v prometu, sprehod po varnih šolskih poteh, razgovore s 

policisti, vožnjo po kolesarskem poligonu in v 9. razredu obisk centra varne vožnje Vransko. 

 

 

SODELOVANJE Z MESTNO OBČINO CELJE (Občinski sveti za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu)  

Presoja varnih šolskih poti in organiziranje avtobusnih prevozov v primerih nevarnih šolskih 

poti. Zagotovitev in distribucija preventivnih gradiv za otroke prvošolce. 

 

SODELOVANJE S POLICIJO 

Obiski policista na šoli. Izvedba poostrenih nadzorov hitrosti na šolskih poteh. Pregled 

prometne signalizacije in talnih označb na šolskih poteh. Sodelovanje pri dnevih dejavnosti. 
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NAMESTO UVODA 

Ustavimo umiranje otrok na naših cestah 

V zadnjih 10 letih je po podatkih organizacije European Transport Safety 

Council (ETSC) na evropskih cestah umrlo kar 18.500 otrok starosti do 14 let. 

Samo v letu 2007 se je zaradi smrti enega izmed otrok razšlo kar 1.200 družin, 

ki posledic smrti v družini niso preboleli. 

Slovenija na drugem mestu 

Klub ogromnim številkam pa še vedno obstaja upanje. Organizacije, ki se 

ukvarjajo s preventivo v cestnem prometu, so pokazale velik napredek, ki se je 

pokazal v zmanjšanju števila mladih žrtev v prometu.  

Izmed 30 držav, ki se zavzemajo za večjo varnost otrok, je največji napredek 

dosegla Portugalska, ki je zmanjšala število smrtnih žrtev za kar 15%, sledijo pa 

ji Francija, Slovenija in Švica z nekaj več kot 10 odstotnim uspehom. Na 

tretjem mestu sta Irska in Belgija, ki sta število smrtnih žrtev med otroci 

zmanjšali za nekaj manj kot 10%.  

  

Otroci danes varnejši kot včasih, a še vedno najbolj ogroženi 

Otroci so v prometu najbolj ranljiva starostna skupina, saj jim manjka veliko 

pomembnih izkušenj, poleg tega pa jih zaznamuje slabša vidljivost v prometu ter 

večja telesna ranljivost. Poleg tega se otroci premalokrat zavedajo tveganja v 

prometu in se pogosteje izpostavljajo nevarnim situacijam. 

 

 
*Povzeto s spletne strani http://www.varna-pot.si/index.php?k=10&n=1042 

 

 

 

http://www.varna-pot.si/javne_datoteke/novice/datoteke/1042-etsc.PNG
http://www.varna-pot.si/index.php?k=10&n=1042
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NEKAJ ZA STARŠE … 

 
 Prometna kultura je del splošne človeške kulture, zato si ne smemo 

dovoliti, da nam vožnja z vozilom spreminja osebno kulturo in značaj. 

Tudi v prometu skušajmo biti čimbolj spoštljivi in obzirni do ostalih 

udeležencev. 

 

 Zraven zglednih voznikov na cesti moramo vedno računati še na enega 

izmed naslednjih treh : tistega, ki NE MORE, tistega, ki NOČE, in na 

tistega, ki NE ZNA! 

 

 Bodite v prometu zgled svojim otrokom – uporabljajte varnostne pasove,  

vozite po predpisih, spoštuje druge udeležence v prometu. Ne pozabite, da 

otrok OPAZUJE vaša dejanja in se v skladu z njimi v prometu tudi ravna. 

 

 Prehodite s svojim otrokom pot od doma do šole in jih opozorite na 

NEVARNE točke ! Ne pozabite, da najkrajša pot ni nujno tudi 

najvarnejša! 

 

 Zahtevajte od svojih otrok uporabo kolesarske čelade (obvezna do 14. leta 

starosti ) ! 

 

 Otrokom naj se NE MUDI v šolo! Veliko kritičnih situacij v prometu 

izzovejo prav časovne stiske! 

 

 Ne pozabite: 

Voznik opazi 

• pešca s kresničko že na razdalji 136 m,  

• svetlo oblečenega pešca na razdalji 36 m, 

• temno oblečenega pešca pa šele na razdalji 26 m.  

 

Voznik celo pri hitrosti samo 50 km/h ustavi vozilo pri idealnih pogojih 

za vožnjo šele po 26 m. Le malo večja hitrost, je pogosto preveč, da bi 

lahko varno ustavil in preprečil nesrečo.  

 
 

 

 

 

 
 

 



 7 

VRSTA PRIHODA OZ. ODHODA ŠOLARJEV 

 Samostojno peš 

 Samostojno s kolesom ali kolesom z motorjem 

 Peš v spremstvu staršev 

 Kot potniki v vozilu staršev 

 Z javnim prevozom – posebni linijski prevoz in redna linija 
 

 

VARNA POT OD ŠOLE DO AVTOBUSNE POSTAJE 

 
Ena od osnovnih postavk prometno- varnostnega načrta šole je, da učencem 

ponudi predlog varne poti od šole do avtobusne postaje. Pri ugotavljanju možne 

smeri varne poti smo preverili vse možnosti, razmišljali o možnih nevarnostih na 

tej poti in se držali načela, da najbolj varna pot ni tudi nujno najkrajša. Poleg 

tega je potrebno upoštevati dejstvo, da absolutno varne poti ni. 

 

Vedeti je treba, da je celotna pot od šole do avtobusne postaje znotraj območja 

omejene hitrosti  -najvišja dovoljena hitrost je 30 km/h. 
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Predpisane kazni : do vključno 10 km/h - 300€ in 3 KT 

nad 10 km/h do vključno 20 km/h – 500 € in 5 KT 

nad 20 km/h do vključno 30 km/h  - 1000 € in 9 KT in PVMV 

nad 30 km/h – 1200 € in PVVD 

 

* KT – kazenske točke 

*PVMV – prepoved vožnje motornega vozila 

*PVVD – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 

 

     
 

               
                                         PUCOVA ULICA 

Elementi varne šolske poti so : 

 

- prometni znak , ki označuje cono omejene hitrosti, 

- prometni znak, ki opozarja na šolsko pot, 

- označeni prehodi na priključkih s stranskih ulic na desni strani  

  (gledano proti šoli), 

- talna signalizacija. 
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Pogrešamo: 

- kolesarsko stezo, 

 

- označen prehod za pešce na zadnjem priključku s stranske ulice na 

levi strani(gledano proti šoli) , 

 

- označen prehod za pešce pri prečkanju ceste, ki vodo proti vrtcu, 

 

- hitrostne ovire, ki bi zmanjšale hitrosti v ulici (veliko voznikov  ne 

upošteva omejitve hitrosti na 30 km/h), 

 
 

Varna pot od šole do avtobusne postaje Lava-trgovina 

 

Po pločniku do križišča Pucove ulice  in ulice Maksim Gorki, nato  po prehodu 

za pešce na drugo stran proti križišču z Iršičevo ulico.  Učenci morajo biti 

pozorni pri prečkanju stranskih ulic, kljub narisanim prehodom za pešce (visoka 

živa meja onemogoča preglednost) in pri prečkanju Pucove ulice v križišču z 

Iršičevo ulico. 

 

 

 

 

       
                      Od šole po pločniku …      … čez prehod za pešce… 
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          …po pločniku do križišča…   …PREVIDNO čez križišče do postaje. 

 

Učenci pogosto uporabljajo še dve poti, ki vodita do avtobusne postaje in ne 

ustrezata definiciji varne šolske poti zaradi pomanjkljive talne (prehodi za 

pešce) in vertikalne signalizacije. 

 

1. Pot  : po pešpoti zavijejo pred blokom na desno in prečkajo cesto pri vrtcu 

(prehod za pešce) , nato pa nadaljujejo pot po pešpoti, ki se nato razcepi. 

Nadaljujejo po levi poti  in prečkajo Goriško ulico na sredini. POZOR pri 

prečkanju Goriške ulice, saj ponavadi avtomobili parkirajo tudi po sredini, 

kar zmanjšuje preglednost. Poleg tega je ulica ravna in nekateri nespametni 

vozniki (po opozorilih staršev, ki tam živijo) včasih vozijo precej divje. Po 

prečkanju Goriške ulice učenci nadaljujejo pot mimo trgovine do postaje. 

 

                          
…od šole po pešpoti …                                        … po pešpoti proti vrtcu… 
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…PREVIDNO čez cesto pri vrtcu…            …po levi pešpoti poti proti bloku … 

        (ni prehoda za pešce) 

 

 

                               
 

                            … PREVIDNO prečkaš Goriško ulico 

                                       (ni prehoda za pešce) 

 

                         
 

… varno po pešpoti proti Iršičevi ulici …    …varno po pločniku proti avtobusni  postaji. 
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2. Pot : učenci se lahko napotijo proti avtobusni postaji tudi po desni strani 

Pucove ulice (gledano v smeri od šole). Pri tem gredo po pešpoti do vrtca, 

kjer pa ni prehoda za pešce,  nato po pločniku proti postaji. Paziti je potrebno 

pri prvi stranski ulici z desne, kjer ni prehoda za pešce. 
 

                         
 

                                                            

 

                            
 

Previdno čez cesto pri vrtcu…                          … zavijemo levo po pločniku…. 
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       Previdno – ni prehoda za pešce…                … po pločniku proti postaji. 

        

 

 

Varna pot od šole do avtobusne postaje Lava 
 

To avtobusno postajo uporabljajo zlasti tisti učenci, ki kasneje zaključijo pouk. 

Po pločniku do križišča Pucove ulice  in ulice Maksim Gorki, nato  po prehodu 

za pešce na drugo stran proti križišču z Iršičevo ulico.  Previdno pri prečkanju 

Iršičeve ulice ter nadaljevanje do prehoda za pešce in zaradi velikih hitrosti 

ZELO PREVIDNO pri  prečkanju Ceste na Ostrožno.  

 

 

 

       
                      Od šole po pločniku …      … čez prehod za pešce… 
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          …po pločniku do križišča…   …PREVIDNO prečkanje Iršičeve ulice 
 

 

 

 

 

                     
     

ZELO PREVIDNO pri prečkanju               … nato po pločniku do avtobusne 

Ceste na Ostrožno (velike hitrosti)…               postaje        
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KJE JE POTREBNO PAZITI , 

 

KAJ KAHKO ŠE POPRAVIMO IN KAJ JE DOBRO. 
 

 

 
 

 

 

Pred šolo je pešpot, ki pa se na žalost pogosto spremeni v dirkališče za kolesa in 

skuterje predvsem bivših učencev, ki s svojo vožnjo ogrožajo zlasti najmlajše.  

Predlog: postavitev prometnega  znaka (ki je nekoč že bil), ki prepoveduje 

promet za vsa vozila in  postavitev fizičnih ovir (kovinska ograja, ki onemogoča 

vožnjo). 
 

 

 

 

 

 
 

 

Avtobusna postaja pri trgovini  - otroci praktično vstopajo na cesti. 

Predlog: urediti talno in vertikalno signalizacijo. 
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Križišče Pucove ulice in Ceste na Ostrožno - črna točka v našem šolskem 

okolišu. Mesto, kjer je že velikokrat »počilo« in kjer so ljudje že umirali. 

Avtomobili vozijo hitro, veliko število otrok, ki so vezani na avtobus, pa vsak 

dan prečka to nevarno, v križišču večpasovno cesto.  

PREVIDNO ! 

 

Predlog : urediti semafor (tako kot pri 2. OŠ) ali pa krožišče. 
 

 

 

 

 
 

                                                          Pucova ulica  
 

Po dograditvi pločnika in označitvi prehoda za pešce  

se je varnost za le-te povečala. 
 

Ostaneta dva problema : 

 

- ni kolesarske steze, ki bi omogočala varno vožnjo kolesarjev, 

- ozko cestišče, kjer se težko srečata dva avtomobila; križišče je v zgodnjih 

jutranjih urah pogosto zaparkirano (kljub znaku, ki to prepoveduje). 

Predlog : policija naj poveča kontrolo in kaznuje tiste, ki parkirajo na mestu, 

kjer ovirajo ostale udeležence v prometu. 
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Križišče Iršičeve in Pucove ulice moti visoka živa meja (desno),  izza katere 

pešec stopi naravnost  na cestišče. Zaradi nepreglednosti (smer od trgovine 

preko Pucove) morajo avtomobili čakati na prehodu za pešce. 

 

 

Šolsko parkirišče – nova pridobitev je »krožišče« katerega osnovni namen je 

omogočiti hitrejši pretok vozil ob večji varnosti saj omogoča tekoče in varno 

izstopanje in vstopanje otrok.  

 

Na krožišču je PREPOVEDANO parkiranje. 

 

                                                                                        
 

                                                            Otroci zapustijo krožišče po  

                                                                potki in se priključijo  

                                                                                  na pešpot proti šoli. 
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Pešpot, ki vodi proti Ostrožnem in jo uporablja veliko otrok. Edina nevarnost je 

v visoki živi meji, izza katere nepreviden otrok ali kolesar stopi naravnost pred 

avto. 

Predlog : izgradnja hitrostne ovire na cesti proti šoli (pred priključkom pešpoti)! 

 
 

 

 

 
 

                              Velika pridobitev –most čez Koprivnico 
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Od mostu čez Koprivnico vodi varna pešpot. 

Previdno pri prečkanju ceste pri gostišču AS! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

Tu se konča varna pot proti Lokrovcu in proti ulicam nad gasilskim domom. 

Predlog: izgradnja pločnika in kolesarske steze. 
 

PREVIDNO! 
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Cesta na Ostrožno po sanaciji leta 2007 

 

Slika 1 : urejen prehod za pešce pri gasilskem domu. 

Slika 2 : hitrostna ovira s kolesarsko stezo in pločnikom za pešce. 

Slika 3 : urejen prehod za pešce pri Kapelci. 

Slika 4 : urejena avtobusna postaja ter pločnik in kolesarska steza v nadaljevanju    

              poti proti   Lopati. 

 

 

 

 

sl.1 sl.2 

sl.3 sl.4 
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Cesta na Ostrožno po sanaciji leta 2007 

 

 

Slika 1 : V smeri proti Lopati imamo na desni strani kolesarsko stezo in stezo za 

pešce ločeno s polno črto. 

 

Slika 2: V smeri proti Celju je desna stran  namenjena kolesarjem. 

 

Slika 3 : Kljub kolesarski stezi se morajo kolesarji zaradi nepravilno parkiranih 

avtomobilov umikati na cesto. 

 

Slika 4 :  Znak, ki pločnik ob desni strani (od gasilskega doma proti Celju) 

»ponuja« tako kolesarjem kot pešcem. 

sl.1 sl.2 

sl.3 sl.4 
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Lepo in prometno varno urejen odsek poti proti Lopati. 

Največja dovoljena hitrost je 40 km/h. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na žalost se na tem mestu za nekaj metrov konča kolesarska steza. 
 

 

PREVIDNO! 
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Varna pot za pešce in kolesarje – odsek na relaciji Celje – Lopata (odprt leta 2014) 

 

 

 

 

 
 

Na tem mestu se začne NEVARNI del (za kolesarje in pešce) poti proti Lopati! 

PREVIDNO! 
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Lopata-razmeroma veliko naselje, ki pa ne  

premore ne pločnika, ne kolesarske steze .  

NI PREHODA ZA PEŠCE!!! 
 

PREVIDNO! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ulica Heroja Šarha-ovinkasta, ozka in brez pločnika ter kolesarske steze. 

Po izgradnji dostopa do avtoceste na Lopati se je  promet še povečal. 

                                                             PREVIDNO! 
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Cesta Medlog-Babno-Ložnica: velike hitrosti, ni kolesarske steze, ni pločnika. 
 

 

PREVIDNO! 
 

 
 

 

Neustrezna avtobusna postaja v Medlogu. 
 

 

 

PREVIDNO! 
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                                                            ŠOLSKI OKOLIŠ 

 
Severna meja se začenja pri potoku Koprivnica in teče proti zahodu med naselji Loče, Slatina 

v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini in Šentjungert na eni strani in naselji Dobrova, 

Lokorovec in Gorica pri Šmartnem na drugi strani. Na zahodu poteka meja na občinski meji 

med Občino Žalec in Mestno občino Celje in se nadaljuje po levem bregu Ložnice do 

železniške proge. Južna meja se nadaljuje po progi do križišča s Čopovo ulico. 

 Vzhodna stran meje se nadaljuje po Čopovi ulici, Cesti na Ostrožno do križišča Ceste na 

Ostrožno z Gasilsko ulico in gre nato po Gasilski ulici, ki jo v celoti vključuje, do nadvoza in 

naprej po cesti v naselje Lokrovec. Proti severu poteka meja po desnem bregu Koprivnice. 

 

Šolski okoliš obsega ulice in naselja: 

 

Babno  

 

Ulica II. grupe odredov Cesta na Ostrožno  

 

Črtomirova ulica 

 

Efenkova ulica 

 

Erjavčeva ulica 

 

Gasilska ulica 

 

Goriška ulica 

 

Gradnikova ulica 

 

Iršičeva ulica 

 

Klanjškova ulica 

 

Kozakova ulica 

 

Krpanova ulica 

 

Lava 

 

Lepa pot 

 

Ložnica pri Celju 

 

Mencingerjeva ulica 

 

Meškova ulica 

 

Njegoševa ulica 

 

Pohlinova ulica 

 

Pregljeva ulica 

 

Prvomajska ulica 

 

Pucova ulica 

 

Samova ulica 

 

Sorčanova ulica 

 

Stara cesta 

 

Stegenškova ulica 

 

Ulica bratov Frecetov 

 

Ulica bratov Vedenikov 

 

Ulica Dušana Kvedra 

 

Ulica heroja Lacka 

 

Ulica heroja Šarha 

 

Ulica I.Štajerskega bat. 

 

Ulica Jana Husa 

 

Ulica Kozjanskega od. Ulica Maksima Gorkega 

Ulica Milke Kerinove Ulica Zofke Kvedrove Valjavčeva ulica 

Valvasorjeva ulica Zatišje Dobrova 

 

Gorica pri Šmartnem Lokrovec  Lopata 

Medlog *Ronkova ul. *Ljubljanska cesta 

**Ulica ob gozdu **Ulica Alme Karlinove **Ulica Marjana Jerina 
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**Cvetlična ulica   

*Predlog skupnega šolskega okoliša  II.OŠ in OŠ Lava. 
** Predlog skupnega šolskega okoliša OŠ Frana Roša in OŠ Lava 

 
Prometna ogroženost otrok in mladostnikov  

 
V Sloveniji je od leta 1970 do konca leta 2005 v prometnih nesrečah 
umrlo 1.659 otrok in mladostnikov, kar je 7,5 odstotka vseh mrtvih 
v prometnih nesrečah. V tem obdobju je bilo poškodovanih več kot 
58.000 otrok in mladostnikov. V letošnjem letu pa je do danes umrlo 
6 otrok v starosti do 14 let, več kot 360 pa je bilo poškodovanih (vir: 
MNZ, 2006).  
Varnost cestnega prometa se je v letu 2005 v Sloveniji izboljšala glede 
na pretekla leta, vendar so rezultati slabši kot so bili postavljeni v ciljih 
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji 
(Ur. List 63/2002, v nadaljevanju NPVCP). Posebej je potrebno poudariti 
povečanje števila mrtvih otrok, saj je zaradi posledic prometnih nesreč v 
lanskem letu izgubilo življenje kar 9 otrok, in povečanje števila mrtvih 
voznikov motornih koles, pri katerih smo s 34 mrtvimi zabeležili eno 
najslabših let. V letošnjem letu so podatki do sedaj bolj optimistični. V 
lanskem letu pa so bili uresničeni cilji NPVCP za zaščito najbolj ogroženih 
skupin udeležencev v prometu (pešci, kolesarji in mladi vozniki). Ključna 
dejavnika, da se varnost v splošnem ni izboljšala v skladu z zahtevami 
NPVCP pa sta ostala hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.  
Pri primerjavi Slovenije z drugimi državami Evropske unije, je potrebno 
povedati, da za države članice velja sprejeti Evropski akciji program za 
varnost cestnega prometa COM (2003) 3111, ki predvideva, da bodo 
članice EU do leta 2010 prepolovile število mrtvih zaradi posledic 
prometnih nesreč in tako dosegle cilj, da bi vsako leto ohranili 25.000 
življenj. Najbolj varne države ostajajo Švedska, Nizozemska in Velika 
Britanija, ki so potrebovale od 10 do 20 let, da so dosegle sedanje stanje 
glede na stanje varnosti v Sloveniji. Uresničitev ciljev Evropskega 
akcijskega programa pomeni, da v letu 2010 v Sloveniji ne bi smelo biti 
več kot 160 mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč (ali 80 mrtvih na 
milijon prebivalcev, sedaj približno 130 mrtvih na milijon prebivalcev).  
Klub zastrašujočim številkam o številu žrtev zaradi posledic prometnih 
nesreč in poškodovanih, med katerimi mnogim ostanejo posledice 
poškodbe, lahko ugotovimo, da se je varnost otrok v zadnjih letih glede 
na prejšnja desetletja bistveno izboljšala. Število mrtvih predšolskih otrok 
se je od 32 v letu 1970 zmanjšalo na 1 do 3 (v letih 2002 in 2004 ni bilo 
smrtne žrtve zaradi posledic prometnih nesreč) in zmanjšalo se je število 
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poškodovanih. Med šolarji pa je število mrtvih od 26 v letu 1972 
zmanjšalo na 2 do 3. Zmanjšalo se je tudi število žrtev med mladostniki.  
 

 
 

 
Preglednica 1: Število mrtvih in poškodovanih otrok in mladostnikov po starosti  

Leto  SKUPAJ  STAROST  

Mrtvi  Poškodovani  0 –7  7 -14  14 - 18  

Mrtvi  Poškodovani  Mrtvi  Poškodovani  Mrtvi  Poškodovani  

1970  58  1160  32  439  10  366  16  455  

1971  67  1641  27  485  18  576  22  580  

1972  81  1965  31  471  26  546  24  948  

1973  64  1784  17  489  19  603  28  694  

1974  52  1621  18  471  13  496  21  654  

1975  56  2013  20  504  16  612  20  897  

1976  64  2004  26  456  17  632  21  912  

1977  68  2151  21  543  19  657  28  951  

1978  78  1888  18  429  22  589  38  870  

1979  57  1758  23  399  12  487  22  872  

1980  52  1677  11  401  9  466  32  810  

1981  61  1719  15  373  19  457  27  889  

1982  55  1676  19  422  12  492  24  762  

1983  41  1550  15  355  6  466  20  729  

1984  48  1251  18  252  14  426  16  573  

1985  53  1385  17  310  16  466  20  609  

1986  42  1692  8  311  12  495  22  886  

1987  54  1904  16  313  16  620  22  971  

1988  63  1755  17  268  15  488  31  999  

1989  52  1576  14  275  13  496  25  805  

1990  61  1409  19  219  16  454  26  736  

1991  43  1388  9  231  11  424  23  733  

1992  43  1626  13  269  9  501  21  856  

1993  34  1646  11  271  10  503  13  872  

1994  69  1296  16  268  17  389  36  739  

1995  28  1358  10  172  4  370  14  816  

1996  31  1257  3  155  7  355  21  747  

1997  29  1381  2  170  8  411  19  800  

1998  22  1169  4  134  7  336  11  699  

1999  27  1417  3  173  8  417  16  818  

2000  24  1656  2  219  6  479  18  958  

2001  24  1693  1  203  2  480  21  1010  

2002  14  1670  0  199  3  460  11  1011  

2003  12  1681  1  239  2  431  9  1011  

2004  15  1926  0  293  6  448  9  1185  

2005  17  1556  5  195  4  376  8  985  

Pol.2006*  9  875  3  128  2  231  4  516  

Skupaj  1.668  59.104  485  11.504  426  17.501  759  20.358  

 
 
 

Različne vloge otrok v prometu, ki se spreminja glede na njihovo starost, 
se kažejo v podatkih o številu smrtnih žrtev glede na vrsto udeležbe. 
Jasno se vidi skrb, ki jo posvečamo otrokom. V zadnjih letih so otroci 
žrtve predvsem takrat, ko so potniki v vozilih, čeprav bi jih lahko starši 
prav v tej vlogi najbolj učinkovito zaščitili, če bi bili, starosti primerno, 
pripeti v ustreznih otroških varnostnih sedežih ali z varnostnimi pasovi.  
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Preglednica 2: Število mrtvih otrok do 14. leta, glede na njihovo vlogo v prometu, po starosti, za 

obdobje 1990 - 2005  
STAROST  

0 – 7  7-14  

Leto  Skupno 
št. mrtvih  

Pešci  Kolesarji  Potniki  Pešci  Kolesarji  Potniki  Drugi  

1990  35  6  1  12  4  4  7  1  

1991  20  4  0  5  2  1  4  4  

1992  22  8  0  5  4  1  4  0  

1993  21  4  0  7  5  2  3  0  

1994  33  6  0  10  7  6  4  0  

1995  14  3  1  6  1  0  2  1  

1996  10  0  0  3  3  1  2  1  

1997  10  0  0  2  1  3  3  1  

1998  11  2  1  1  0  0  7  0  

1999  11  0  0  3  1  0  8  0  

2000  8  1  0  1  0  2  2  2  

2001  3  1  0  0  1  0  1  0  

2002  3  0  0  0  2  0  1  0  

2003  3  1  0  0  0  0  1  1  

2004  6  0  0  0  2  1  3  0  

2005  9  0  0  5  2  1  1  0  

SKUPAJ  213  36  3  60  35  22  53  11  

 

 

Pri najmlajši skupini umirajo otroci v prometnih nesrečah predvsem kot pešci in 

sopotniki v ali na vozilih. Pri starejših otrocih pa se kaže tudi njihova aktivnejša 

vloga, ker so žrtve tudi kot kolesarji, mopedisti in celo vozniki motornih koles. 

 

 
 

Podatki pridobljeni na spletni strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Republike Slovenije 
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ZAKLJUČEK 
 

 

Naši predlogi, ki so nujni in zahtevajo malo denarja : 

 

 

 žive meje povsod, kjer omejujejo preglednost, obrezati na predpisano 

višino, 

 

 postavitev ovir in prometnega znaka pred šolo (na pešpoti), 

 

 postavitev ležečih ovir pri dovozu k šoli, 

 

 večkratne akcije policije v smislu odstranjevanja nepravilno parkiranih 

vozil kot tudi večkratna prisotnost in merjenje hitrosti znotraj območja 

omejene hitrosti, na križišču Pucove in Ceste na Ostrožno, na relaciji 

Cesta na Ostrožno –Lopata ter na povezavi Ložnica-Babno-Medlog. 

 

 

Naši predlogi, katerih realizacija bi bistveno povečala prometno varnost: 

 

 

 semafor (krožišče, šikana) na križišču Ceste na Ostrožno-Pucova ulica, 

 

 z ležečimi ovirami opremiti Pucovo ulico in dovoze iz stranskih ulic, 

 

 rešiti problem povezave Ložnica –Babno-Medlog (izgradnja pločnika in 

kolesarskih površin) 

 

 izgradnja pločnika in kolesarskih površin v smeri Lopata 

 

 poiskati primernejšo lokacijo za postajališče Lopata-trgovina 

 

 

 

 

 

 

 

 


