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1 UVOD 

1. 1 Načrt šolskih poti 
Šola z načrtom šolskih poti opredeli varnejše poti do šole in nevarnejša, bolj 

izpostavljena mesta na šolskih poteh. Načrt je podpisan s strani ravnatelja in 

pripravljavcev načrta, dosegljiv šolarjem in njihovim staršem ter tudi občanom kraja 

Benedikt. 

1. 2 Splošni podatki o šoli 
Naziv šole: OŠ Benedikt 

Naslov: Šolska ulica 2 2234 Benedikt 

Ustanovitelj: Občina Benedikt 

 
Število učencev: 291 
Število oddelkov šole: 18 

 
Pooblaščena oseba: 

ravnatelj: Aljoša Bradač, mag. posl. ved 

telefon: 02 729 58 20 

mali: info@os-benedikt.si 

šolska stran: http://www.os-benedikt.si  

 

2 ZAKONSKE PODLAGE  

Načrt varnih šolskih poti je izdelan na osnovi določil:  

 Zakona o osnovni šoli - Ur. list RS, št. 81/06 uradno prečiščeno besedilo in 

102/07, 107/10, 87/11 in 40/12-ZUJF, /Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), Ur. l. št. 63/13 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – Ur. list RS št. 

16/07, 36/08, 58/09, 64/09, pop., 65/09, pop., 20/11, 40/12, 57/12 – 

ZPCP-ZD,  

 Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/10)  

 Zakona o voznikih (ZVoz, Ur. l. RS, št. 109/10, Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A), Ur. l. RS. Št. 25/2014  

 Zakon o motornih vozilih (ZMV- Ur. l. RS, št. 106/2010)  

 Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok 

(Ur. l. RS, št. 23/09)  

 Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Ur. l. RS, št. 

42/09) 

  

mailto:info@os-benedikt.si
http://www.os-benedikt.si/
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3 ŠOLSKI OKOLIŠ 

Benedikt je kraj v osrčju Slovenskih goric, ki leži ob magistralni cesti Maribor - 
Gornja Radgona.  

Učenci šole prihajajo iz zaselkov: Benedikt,  Drvanja, Ihova,  Ločki Vrh, Negovski 
Vrh, Obrat, Spodnja Bačkova,  Spodnja Ročica,  Sveti Trije Kralji,  Stara 
Gora,  Štajngrova,  Trotkova,  Trstenik in  Ženjak. 
 

3.1 Šolski okoliš OŠ Benedikt z oceno stanja prometne varnosti 

učencev šole 
 

 

 

  

LEGENDA: 

 VARNE POTI 

 POSTAJALIŠČA ŠOLSKEGA AVTOBUSA 

 ŠOLSKA POT ZA UČENCE 1, 2, 3 
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4 VOZNI RED – PREVOZ Z AVTOBUSOM 

Od 1. 9. 2017 skrbi za prevoz otrok v šolo in domov Breznik tours - avtobusni 
prevozi Breznik Peter s. p. 

VOŽNJE V ŠOLO: 

 
1.1. VOŽNJA (prvi avtobus, prva vožnja): 
 

 6.40 URI – TRSTENIK, BREZNIK 
 6.47 URI – ZAGAJSKI VRH, KAPELA 
 6.50 URI – BAČKOVA, PEKLAR 
 6.55 URI – BENEDIŠKI VRH, RAJTER 
 6.57 URI – BREZNIKOVA CESTA, KAGER 
 7.00 URI – SP. ROČICA, ROLA 
 7.05 URI – BENEDIŠKI VRH, FAJDIGA 
 7.07 URI – ŽENJAK, LASBAHER 
 7.10 URI – BENEDIKT, ŠOLA 

 

2.1. VOŽNJA (drugi avtobus, prva vožnja): 
 

 6.50 URI – TRSTENIK, BREZNIK 
 7.00 URI – IHOVA, SCHUMANDL 
 7.05 URI – ŠTAJNGROVA 
 7.07 URI - BENEDIKT ŠOLA 

  
 
2.2. VOŽNJA (drugi avtobus, druga vožnja): 

 
 7.10 URI – SVETI TRIJE KRALJI 2, ŠIJANEC 
 7.17 URI – TROTKOVA, VOGRIN 
 7.20 URI - LOČKI VRH 
 7.25 URI - BENEDIKT, ŠOLA 

 
1.2. VOŽNJA (prvi avtobus, druga vožnja): 

 
 7.12 URI – TRSTENIK 8, SENEKOVIČ  

 7.15 URI – TRSTENIK, BREZNIK – KRAMBERGER 

 7.20 URI - IHOVA, AP POSTAJA OB DRŽAVNI CESTI 

 7.23 URI – IHOVA, SCHUMANDL 

 7.25 URI - ŠTAJNGROVA 

 7.30 URI - BENEDIKT, ŠOLA 

 

1. 3. VOŽNJA (prvi avtobus, tretja vožnja): 

 
 7.40 URI – BAČKOVA, PEKLAR 

 7.42 URI – BAČKOVA , OMAN 

 7.45 URI -  BENEDIŠKI VRH, RAJTER 

 7.50 URI – BREZNIKOVA CESTA, KAGER 

 7.55 URI – SPODNJA ROČICA, ROLA 
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 8.00 URI – ŽENJAK, LASBAHER 

 8.05 URI - BENEDIKT ŠOLA 

 

VOŽNJE DOMOV 
 
 1. VOŽNJA: Ura odhoda iz postaje Benedikt šola: 13.20 
 

 13.20 URI - BENEDIKT, ŠOLA 
 13.30 URI - BAČKOVA, PEKLAR 
 13.32 URI – BAČKOVA, OMAN 

 
2. VOŽNJA: Ura odhoda iz postaje Benedikt šola: 13.35 
 

 13.35 URI - BENEDIKT, ŠOLA 
 13.40 URI - BENEDIŠKI VRH, RAJTER 
 13.50 URI – SP. ROČICA, ROLA 
 14.00 URI – ŽENJAK 

 
3. VOŽNJA: Ura odhoda iz postaje Benedikt šola: 14.05 
 

 14.05 URI - BENEDIKT, ŠOLA 
 14.10 URI - TROTKOVA, GERATIČ 
 14.15 URI - TROTKOVA, VOGRIN 
 14.18 URI - LOČKI VRH 
 14.20 URI – SV. TRIJE KRALJI 

 
4. VOŽNJA: Ura odhoda iz postaje Benedikt šola: 14.25 
 

 14.25 URI - BENEDIKT, ŠOLA 
 14.27 URI - KOCBEKOVA POT 
 14.30 URI - ŠTAJNGROVA 19 ŠIJANEC 
 14.35 URI - ŠTAJNGROVA 66 KURBUS 
 14.40 URI – ŠTAJNGROVA, KRIŽIŠČE ROTMAN 
 14.45 URI - IHOVA, SCHUMANDL 
 14.47 URI – IHOVA, AP NA OB DRŽAVNI CESTI  
 14.50 URI - ZAGAJSKI VRH 

 
5. VOŽNJA: Ura odhoda iz postaje Benedikt šola: 14.55 
 

 14.55 URI - BENEDIKT, ŠOLA 
 15.02 URI – BAČKOVA 
 15.07 URI - BENEDIŠKI VRH 
 15.10 URI – SP. ROČICA, ROLA 

 15.13 URI – ŽENJAK 

 
6. VOŽNJA: Ura odhoda iz postaje Benedikt šola: 15.15 
 

 15.15 URI - BENEDIKT, ŠOLA 
 15.20 URI - TROTKOVA – LOČKI VRH 
 15.25 URI – ŠTAJNGROVA 
 15.30 URI - IHOVA, SCHUMANDL 
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 15.33 URI – IHOVA, AP OB DRŽAVNI CESTI  
 15.35 URI - ZAGAJSKI VRH 
 15.40 URI – TRSTENIK 8, SENEKOVIČ 

 
VOŽNJE DOMOV: v obratnem vrstnem redu, odhod iz izhodiščne postaje BENEDIKT 
ŠOLA. 
 
Podrobnejši vozni red so dobili učenci od razrednikov v šoli, objavljen je na spletni 
strani šole in na oglasnih deskah v šoli. 
 
Zjutraj imamo organizirano varstvo v prostorih šole, po končanem pouku (tega vsi ne 
končajo hkrati) pa učenci čakajo pod nadzorom na avtobus v likovni učilnici ali 
učilnici ZGO. Varstvo vozačev je obvezno za vse vozače.  
 

5 PRAVILNO in ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM 

PROMETU 

Za pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu se mora:  

a) upoštevati:  

 vzgojno–preventivne vsebine in navodila za učence (pešce, kolesarje, vozače);  

 vlogo mentorjev pri informiranju učencev in staršev ter  

 pomen skupinskega ogleda šolskih poti na začetku šolskega leta s pomočjo 
izdelanega načrta šolskih poti; 

 
b) uporabljati preventivno-vzgojne publikacije:  

 Javne agencije RS za varnost prometa;  
 

c) redno spremljati in poznati:  

 aktualno zakonodajo za področje šolskih poti.  

 

5. 1. Učenec – pešec 

Učenec  

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

 mora 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.  

 
Nadzor nad osebami, ki varujejo otroke na prehodih za pešce, izvajajo policisti.  
 
Spremstvo učencev prvega razreda  

Na poti v šolo ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe. 
Spremljevalec učenca je lahko učenec, starejši od 10 let, če to dovolijo starši oziroma 
njegovi skrbniki.  
Učenci, ki obiskujejo prvi 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.  
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5. 2. Učenec – kolesar 
Učenci se usposabljajo za vožnjo s kolesom v osnovni šoli. Ko opravijo kolesarski izpit, 
dobijo v osnovni šoli kolesarsko izkaznico.  
Učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji s kolesom, 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.  
 

Vožnja s kolesom  

Učenec do 6. leta starosti sme voziti kolo:  

 le na pešpoti ali v območju za pešce,  

 v spremstvu polnoletne osebe tudi v območju umirjenega prometa.  

 

Učenec do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita:  

 sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe (lahko 
spremlja največ dva otroka).  

 
Učenec sme v cestnem prometu samostojno voziti kolo:  

 če je star najmanj 8 let in ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico,  

 če je starejši od 14 let. 

  

Učenec sme voziti v cestnem prometu kolo s pomožnim motorjem:  

 od 12. do 14. leta starosti in ima pri sebi kolesarsko izkaznico;  

 če je starejši od 14 let.  

 
Učenec mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. 
Enako velja tudi takrat, ko se vozi na kolesu kot potnik.  
Učenec se mora voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer 
teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, sme voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje. 
Učenec se lahko vozi s kolesom tudi v območju za pešce tako, da ne ogroža pešcev.  
 
Varno kolo - obvezna oprema kolesa 
Kolo, ki ga uporablja učenec-kolesar, mora biti tehnično brezhibno opremljeno: 

 prednja in zadnja zavora,  

 bela luč za osvetljevanje ceste,  

 rdeča luč na zadnjem blatniku,  

 rdeči odsevnik – zadaj,  

 rumeni odsevniki v pedalih,  

 zvonec,  

 bočni odsevniki.  
 

5. 3. Učenec – potnik oziroma vozač 

5. 3. 1. Šolski brezplačni prevoz - avtobus 

Za prevoz imajo učenci organiziran šolski avtobus. Učenci, ki koristijo šolski prevoz, 

imajo možnost dvakratne vožnje v šolo in domov.  

Šola učencem, ki čakajo na organiziran prevoz, zagotavlja varstvo.  
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Učenec, ki se vozi s šolskim avtobusom, mora:  

 upoštevati pravila obnašanja na avtobusu in  

 pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa, ki jih oblikuje osnovna 

šola.  

 

Šola s pravili seznani starše in učence. Vozilo, s katerim se opravlja posebni linijski 

prevoz šoloobveznih otrok, mora biti predpisano označeno. 

5. 3. 2 Prevoz z osebnim vozilom 

Med prevozom morajo biti otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom. Učenci 
manjši od 150 cm se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.  
Z osebnim avtomobilom sme skupino otrok prevažati voznik, ki ima vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B najmanj tri leta. 

 

6 NAČRTOVANJE VARNIH ŠOLSKIH POTI 

6. 1. Namen: 

 Poiskati možne izboljšave ugotovljenih nevarnih mest.  

 Prikazati najbolj nevarne točke za pešce in kolesarje. 

 Prikazati najvarnejše poti peščev in kolesarjev. 

 Seznaniti starše, skrbnike ter rejnike, da so dolžni skrbeti in izvajati nadzor 

nad otrokom, tudi ko je udeležen v cestnem prometu. 

 Opozoriti lokalno skupnost na izboljšavo nevarnih prometnih mest. 

6. 2. Cilji: 

 Izboljševanje prometne varnosti na obstoječih prometnih poteh in varnosti 
otrok ob strokovni podpori lokalne skupnosti.  

 

6. 3. Ukrepi: 

 Vzpostavitev komisije (šola, starši, Občinski svet za preventivo, policija, 

redarska služba, upravljavci ceste). 

 Ogled na »licu mesta«.  

 Iskanje možnih izboljšav. 

 Vzpostavitev strategije, kako zadevo realizirati. 

 Kontrola varne vožnje otrok (otroški sedež, varnostni pas). 

Gradbeni ukrepi:  

 investicijsko vzdrževanje,  

 postavitev cestnih ogledal za boljšo varnost, 

 umirjanje prometa itn.  

6. 4. Analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti 
Zaradi povečanega prometa v zadnjih letih se večina učencev vozi v šolo in iz šole z 

avtobusom. 

Analizo stanja in prometne varnosti opravi opravijo pristojne občinske službe in 

upravljalci cest, namenjenim pešcem in kolesarjem.  
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S starši in z učenci se opravi anketa o morebitnih nevarnih poteh (postajališča 

avtobusa). 

7 SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU 

 
1. razred:  

 Zakonsko predpisano obvezno spremstvo staršev oz. odrasle osebe na poti v šolo 
in iz nje.  

 Ogled varnih poti v okolici šole v spremstvu učiteljic in policistov. Policist jih 
opozori, na kaj morajo biti v prometu pozorni in jim pokaže, kako se varno prečka 
cesto.  

 Učenci sami pod nadzorom prečkajo cesto na prehodu za pešce.  

 Vsakodnevna uporaba rumene rutice oz. kapice.  
 
2. razred:  

 Učenci še vedno večinoma prihajajo v spremstvu staršev.  

 V šolo prihajajo peš le učenci, ki stanujejo blizu šole.  

 Tudi v drugem razredu ogled varnih poti v okolici šole v spremstvu učiteljic in 
policistov, pogovorijo se o nevarnostih na njihovi poti v šolo in iz nje.  

 
3. razred:  
 

 Večkratni pogovori o varnem prihodu v šolo z učiteljico (začetek šolskega leta, 
različne druge priložnosti).  

 Ponoven ogled varnih poti v okolici šole v spremstvu učiteljic in policistov, 
pogovorijo se o nevarnostih na njihovi poti v šolo in iz nje.  

 
4. razred:  

 Pod vodstvom učiteljice učenci narišejo svojo pot v šolo in iz nje. Označijo  
prometno signalizacijo in se pogovorijo o nevarnostih in varni udeležbi v prometu.  

 V okviru pouka spoznavajo prometne znake in se pripravljajo na samostojno 
udeležbo v prometu s spoznavanjem varne opreme pešca in varne in obvezne 
opreme kolesa in kolesarja.  

 
5. razred:  

 V okviru priprave na kolesarski izpit spoznajo prometne predpise, vadijo pravilno 
vožnjo in opravljajo kolesarski izpit.  
 

Prometne vsebine so vključene v posameznih učnih delih 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. 
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8 NAČRT ŠOLSKIH POTI 
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9 PROMETNO PREVENTIVNE AKCIJE 
 Varovanje otrok na prehodih za pešce v prvem tednu šolskega leta.  

 Pasavček – projekt, ki je namenjen izboljšanju prometne varnosti, spodbujanju 
pravilne uporabe varnostnih pasov med vožnjo, tako v avtomobilu kot avtobusu.  

 Bodi preViden – z akcijo opozarjamo učence, njihove starše in stare starše na 
uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost 
pešcev.  

 Kolesarski izpit – usposabljanje za vožnjo s kolesom, ki se prične v petem 
razredu osnovne šole. Učenci najprej pridobijo teoretično znanje, sledi praktičen 
del izpita, ki se zaključi s pridobljenim kolesarskim izpitom.  

 Varno na kolesu - je namenjena zagotavljanju prometne varnosti najmlajših 
kolesarjev. Izpostavlja varno vožnjo s kolesom, katere osnova je popolno 
opremljeno kolo ter kolesarska čelada, skozi prizmo varnosti pa opozarja tudi na 
problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slovenskem 
kraju.  

 Policist Leon svetuje – je projekt namenjen učencem 5. razreda. Učenci se 
seznanijo s pravilno rabo nevarnih pirotehničnih izdelkov, reagiranje do neznanih 
oseb in prometno-varnostnimi vsebinami.  

 Razredne ure s temo varnost v prometu  

 Pregled načrta varnih poti v šolo  
 

10 ZAKLJUČEK 
Z varnostnim načrtom šole želimo, da vsi udeleženci prometa (učenci, starši in 
učitelji), prispevamo k večji varnosti naših otrok. Predvsem starši ste tisti, ki od 
zgodnjega otroštva s svojim zgledom skrbite, da bodo vaši otroci upoštevali prometna 
pravila in bodo varni udeleženci prometa. 
 

11 OBJAVA in AŽURIRANJE 

Z Načrtom šolskih poti so seznanjeni:  

 vsi učitelji šole,  

 starši,  

 Svet staršev,  

 šolska skupnost,  

 Občinski svet za preventivo, 

 Policijska postaja Lenart.  
 


