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Rezime: Smernice za šolske poti predstavljajo koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in
lokalnim skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti
ter za poenoteno označevanje šolskih poti. Smernice med drugim usmerjajo k bolj sistematičnemu
in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni ravni ter k varnejši cestnoprometni infrastrukturi. Pomemben segment smernic predstavljajo tudi kriteriji za vzpostavitev
šolskih poti in osnovni kriteriji za vodenje šolskih poti preko prehodov za pešce. Smernice
spodbujajo tudi terenske preglede varnosti šolskih poti s strani lokalnih tehničnih komisij svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali licenciranih presojevalcev varnosti cest. Ukrepi za
varnejšo prometno infrastrukturo in večjo varnost otrok na šolskih poteh prinašajo dolgoročno tudi
znatne prihranke lokalnih skupnosti na področju organiziranih šolskih prevozov, hkrati pa
pripomorejo k učinkovitem in aktivnem vključevanju otroka oziroma šolarja v svet prometa.
Pomemben prispevek na področju varnejših šolskih poti predstavlja tudi pravilno označevanje le teh
z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
Ključne reči: Smernice za šolske poti, kriteriji, načrti, presoja varnosti cest.
Abstract: Guidelines for school paths represent a valuable and useful tool for elementary schools and
local communities to produce effective plans for comprehensive review, safety improvement and unified
labeling of school routes. The guidelines are directed to a more systematic and coordinated approach in
the field of road safety on a local level and lead to a safer road infrastructure. Guidelines also represent an
important segment of criteria for the establishment of school paths and basic criteria of school routes on
pedestrian crossings. The guidelines also encourage safety spot checks of school routes by the technical
committee of local councils of prevention and education in road traffic or licensed road safety auditors.
Safety measures to secure transport infrastructure and greater safety for children on school routes bring
substantial long term cost savings for local communities in the field of organized school transport and
contribute to effective and active involvement of children in traffic. An important contribution in the field
of safer school routes also represents proper labeling with vertical and horizontal traffic signs.
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1.

UVOD

Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne
varnosti in je sistemsko opredeljena s sprejeto Resolucijo nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 ter področno zakonodajo. Javna agencija RS za
varnost prometa je v zvezi s tem v začetku leta 2016 izdala smernice za šolske poti, ki so
medresorsko usklajene na ravni pristojnih inštitucij in so osnovane na aktualni zakonodaji
in primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji
varnosti na šolskih poteh.
Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim
skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in
izboljšanje varnosti šolskih poti ter za poenoteno označevanje šolskih poti.
Smernice so nadgradnja operativno izvedbenega akta – okrožnice takratnega
Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 5.11.1996, ki je pavšalno opredelil kriterije za
ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo. Z novimi smernicami preciziramo
osnovne kriterije za varnejše šolske poti, določamo vsebino in postopek za oblikovanje
učinkovitih načrtov ter definiramo izhodišča za obvezno presojo varnosti na šolskih poteh.
Smernice za šolske poti so tudi uporaben pripomoček za učinkovito in poenostavljeno
komuniciranje preventivno – vzgojnih vsebin za šolarje in starše, hkrati pa usmerjajo k
bolj sistematičnemu in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni
ravni ter k varnejši cestno-prometni infrastrukturi.
Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh je namreč nujno
sodelovanje pristojnih inštitucij – osnovnih šol, ki oblikujejo načrte šolskih poti in jih
komunicirajo z učenci in starši, lokalnih skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo
ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki povezujejo vse pristojne
lokalne deležnike področja varnosti v cestnem prometu in so zakonsko pristojni za presojo
ogroženosti varnosti učenca na poti v šolo. Pri tem ima posebno vlogo tudi policija, saj
lahko preko svojih nadzorstvenih in preventivno-vzgojnih nalog bistveno pripomore k
večji varnosti na šolskih poteh.
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa si prizadeva, da bo izdanim
smernicam in oblikovanju učinkovitejših ter bolj poenotenih načrtov sledile tudi
izboljšave na zakonodajnem področju. V zvezi s tem velja izpostaviti Zakon o osnovni
šoli v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zakon o cestah v
pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo.
Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom za
infrastrukturo vnesla v Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah nov
prometni znak šolska pot, ki mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti. Na ta
način smo naredili nov korak k boljšim pogojem za varno sodelovanje otrok na šolskih
poteh, hkrati pa nakazali potrebo po nadaljnjem usklajevanju med pristojnimi
inštitucijami.
2.
2.1.

VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH
Splošno

Za varnost učencev v cestnem prometu so prvenstveno odgovorni starši ali zakoniti
zastopniki, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in jih
(zlasti velja to za prvošolce) spremljati ali zagotoviti spremstvo na šolskih poteh. Naloga
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lokalnih skupnosti in osnovnih šol je zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok v
prometu. Pri tem se, skupaj s strokovnimi organi in organizacijami, izvajajo tudi
preventivno-vzgojne vsebine ter ukrepi, ki odpravljajo nevarne točke na šolskih poteh. Za
učence, ki imajo daljše poti do šole ali je ogrožena njihova varnost na poti v šolo, pa se
zagotavlja brezplačni prevoz.
Urejene šolske poti, med drugim, pripomorejo k varnejšem in uspešnejšem izvajanju
pouka ter so predpogoj za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Čeprav se aktualna
področna zakonodaja, tako neposredno kot tudi posredno, dotika tega pomembnega
področja, so zakonske podlage za pripravo učinkovitih načrtov šolskih poti dokaj
nedorečene in razpršene. Enako velja tudi za poimenovanje načrtov, kjer ni poenotene
terminologije.
Do sedaj edini konkretni državni operativno-izvedbeni akt na tem področju je dopis
Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 5.11.1996, ki je opredelil kriterije za ugotavljanje
ogroženosti učenca na poti v šolo in je bil posredovan vsem občinskim svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občinskim upravnim organom, ravnateljem in
ravnateljicam osnovnih šol ter v vednost vsem takratnim županom občin, republiškemu
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je sodeloval pri vsebinskem delu
omenjenega dopisa ter sooblikoval kriterije za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v
šolo ter Ministrstvu za notranje zadeve (Okrožnica MŠŠ, 1996).
Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku
šolskega leta seznani vse učence in njihove starše. Učinkovit načrt terja stalno ažuriranje
in vnašanje novih prometnih situacij. To dosežemo na podlagi celostnega pristopa v
sodelovanju s ključnimi deležniki zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in sistemskim
delom, ki je usmerjeno k varnejšim šolskim potem in varnejšim šolskim okolišem brez
smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu.
Kljub uporabnemu pripomočku v obliki smernic, ki ga ponuja Javna agencija RS za
varnost prometa, potrebujejo šolske poti temeljitejšo sistemsko ureditev, ki bo usklajena z
vsemi deležniki zagotavljanja prometne varnosti in zakonsko ter tehnično podprta s strani
pristojnih inštitucij.
2.2.

Analiza stanja

Pri pregledu številnih načrtov šolskih poti, ki so jih oblikovale posamezne osnovne
šole, lahko ugotovimo naslednje:
 različna terminologija, poimenovanje načrtov šolskih poti (načrt varnih šolskih poti,
načrt varnejših šolskih poti, prometno-varnostni načrt, načrt šolskih poti, načrt
priporočljivih šolskih poti,…),
 velika razhajanja glede kvalitete in kvantitete vsebin, ažurnosti, definiranja šolskega
okoliša in poti v šolo, strokovnih ocen, preventivno-vzgojnih navodil ter učinkovitosti
načrtov šolskih poti,
 šibka komunikacija in strokovna presoja načrtov šolskih poti z ostalimi deležniki
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu (lokalni SPV-ji in pristojne občinske službe,
policija,..),
 v številnih primerih prešibka komunikacija načrtov šolskih poti s starši in šolarji
(otežena dosegljivost ali nedosegljivost načrtov, ni izvedenih anket, neučinkovito
definiranje nevarnih mest, brez skupnih predlogov izboljšav in pregleda dosedanjih
ukrepov za večjo varnost šolskih poti),
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 suhoparnost, neatraktivnost načrtov šolskih poti za uporabnike (pomanjkanje
slikovnega gradiva, prikaza realnih situacij na šolskih poteh ter nedosegljivost načrtov
preko spletnih strani osnovnih šol ali lokalnih skupnosti),
 definiranje nevarnih točk na šolskih poteh je pogosto pavšalno, brez sklepov,
strokovnih obrazložitev in sodelovanja tehničnih komisij lokalnih svetov za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu ter ostalih pristojnih inštitucij s področja varnosti v
cestnem prometu,
 načrti šolskih poti v večini primerov niso deležni nadzora in pregleda s strani lokalnih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki naj bi združevali vse lokalne
deležnike zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in izvajali koordinacijo s
pristojnimi občinskimi službami za večjo varnost prometne infrastrukture ter s tem
povezanimi šolskimi potmi.
Kljub naštetemu lahko ugotovimo tudi to, da so nekateri načrti šolskih poti na dokaj
visoki ravni in, kljub pomanjkanju nacionalnih smernic, učinkovit pripomoček za
vsakoletno nadgrajevanje prometne varnosti na šolskih poteh.

Slika 1. grafični prikaz izpostavljenih točk na šolskih poteh (www.avp-rs.si)

2.3.

Aktualna zakonodaja

Temeljna zakonska podlaga za šolske poti je osnovana v 56. členu Zakona o osnovni
šoli, kjer pristojni občinski organ za preventivo v cestnem prometu presoja ogroženost
varnosti učenca na poti v šolo. Zadeva je v povezavi s pravico do brezplačnega šolskega
prevoza, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) ugotovi,
da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Iz slednjega se torej razume tudi stvarna
pristojnost SPVCP, da presoja varnost cestnega prometa na šolskih poteh.
Zakon o cestah v 21. členu opredeljuje naprave in ukrepe za umirjanje prometa, ki se
lahko postavijo oziroma izvedejo na območjih šolskih poti, ki so potrjena z načrtom
šolskih poti.
Zakonske podlage za pripravo učinkovitih načrtov šolskih poti so dokaj nedorečene in
razpršene, zato so se na tem področju v prvi fazi izdale usklajene državne smernice na
podlagi razpoložljivih zakonskih aktov in pravnih virov, v drugi fazi pa se bo v
sodelovanju s pristojnimi ministrstvi izpopolnilo področno zakonodajo.
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah opredeljuje prometni
znak »šolska pot« (3502), ki mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti na cesti
oziroma njenem delu, kjer poteka šolska pot, izvedba znaka pa je dopustna tudi kot
troznak, katerega višina piramide mora biti najmanj 900 mm.
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Slika 2. nov prometni znak »šolska pot« (3502)

3.

NAČRTI ŠOLSKIH POTI

Vsaka šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku šolskega leta
seznani vse učence in njihove starše. Učinkovit načrt terja stalno ažuriranje in vnašanje
novih prometnih situacij ter spremljanje prometnih ureditev v območjih šolskih okolišev.
To dosežemo na podlagi celostnega pristopa, v sodelovanju s ključnimi deležniki
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.
Načrti šolskih poti so dokumenti posameznih šol, podpisani s strani njihovih vodstev
(pripravljavcev načrtov in ravnateljev), objavljeni in dosegljivi tako za šolarje in njihove
starše, kot tudi za vso zainteresirano javnost. Za učinkovit načrt šolskih poti je torej
potrebno stalno ažuriranje načrtov in spremljanje prometnih ureditev v območjih šolskih
okolišev. Pri tem je ključno tudi spremljanje načrtov s strani lokalnih svetov za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, ki, skupaj z občinskimi pristojnimi službami, predstavljajo
strokovno oporo osnovnim šolam pri izdelavi aktualnih in učinkovitih načrtov, hkrati pa
tudi bdijo nad aktualnostjo in usklajenostjo le-teh z dejanskimi razmerami na prometni
infrastrukturi. V zvezi s tem so torej lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu tudi kontrolno-posvetovalni organi, ki spremljajo ažurnost in kvaliteto načrtov
šolskih poti.
3.1.

Koraki pri oblikovanju učinkovitega načrta šolskih poti

 Formiranje delovne skupine (vodstvo osnovne šole določi strokovnega delavca, ki
skrbi za izvedbo in ažuriranje načrta šolskih poti ter spremlja njegovo izvajanje, v
skupini sodelujejo: predstavnik OŠ, opcija: starši, učenci in predstavniki lokalne
skupnosti oziroma lokalnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, lokalne
policijske postaje,..)
 Pregled stanja šolskih poti in šolskega okoliša (dokumentiranje konkretnih situacij,
vloga šolarja v sklopu terenskega pregleda)
 Ocena stanja prometne varnosti na območju obravnavanih šolskih poti (v sodelovanju
z upravljavci cest in policijo)
 Izvedba ankete z učenci in starši (anketa je priloga izdanih smernic)
 Izdelava grafičnih prikazov šolskih poti na zemljevidu šolskega okoliša (priporočljiv
prenos poti z opozorilnimi točkami posameznega šolskega okoliša v digitalno obliko)
 Oblikovanje načrta šolskih poti (po predlaganih sestavinah dokumenta – načrta
šolskih poti )
 Obravnava načrta skupaj s predstavniki lokalnega SPVCP (v sodelovanju s
pristojnimi občinskimi službami)
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 Objava in komuniciranje načrta z zainteresirano javnost (priporočljiva predstavitev
šolarjem, staršem in kolektivu šole)
 Ažuriranje načrtov (vnašanje novih prometnih situacij ter spremljanje prometnih
ureditev v območjih šolskih okolišev)
3.2.

Grafični prikazi šolskih poti

Načrt šolskih poti se izdela na podlagi zemljevida določenega šolskega okoliša, ki
opredeljuje konkretne ulice, poti in cestne odseke. V zemljevidu so označene šolske poti
na podlagi preučitve dejanske prometne situacije, podatkov o prometnih nesrečah,
pogovora z učenci in rezultatov izvedenih anket s starši ter s šolarji.
Grafični prikaz šolskih poti mora nazorno predstaviti šolske poti, ki so za učence
najvarnejše ter opredeliti tudi kritične točke, odseke, ki predstavljajo za šolarje potencialno
nevarna mesta. Pri tem je priporočljiv prikaz varnejših in nevarnejših mest s fotografijami
ključnih prometnih situacij ter, v zvezi s tem, navedba ključnih napotkov o pravilnem in
varnem ravnanju na šolskih poteh.
V sklopu smernic za šolske poti so opredeljeni tudi osnovni kriteriji za vzpostavitev
šolske poti, ki bodo šolam v pomoč pri definiranju varnejših ali nevarnih šolskih poti.
Z rdečo barvo označimo tiste odseke šolske poti ali mesta, ki so prometno
problematična in lahko za šolarje predstavljajo potencialno nevarna mesta ter niso v skladu
z osnovnimi kriteriji za šolske poti.
Z zeleno barvo začrtamo v zemljevidu šolskega okoliša tiste 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.
Na trgu je prisotna tudi ponudba digitalnih orodij za prikaz šolskih okolišev in poti,
skupaj s preventivnimi in vzgojnimi vsebinami. Digitalizacija šolskih poti je sicer
priporočljivo dopolnilo načrtom, saj je namenjena prvenstveno ciljni publiki – šolarjem,
ki jih na interaktivni način usmeri do ključnih preventivno-vzgojnih vsebin in ključnih
prometnih točk na šolskih poteh. Pri tem pa je potrebno upoštevati pravilno in varno
udejstvovanje v cestnem prometu ter s tem povezano uporabo prenosnega telefona.
Uporaba digitalnih aplikacij za šolske poti medtem, ko smo aktivno udeleženi v cestnem
prometu, je namreč nevarna.
3.3.

Sestavine načrta šolskih poti

 uvod;
 splošne informacije o šoli in določitev šolskega okoliša;
 opredelitev osrednjih ciljev in namen načrta (povečanje prometne varnosti,
razbremenitev šolskega okoliša, alternativni načini potovanj,…);
 analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti (promet, nevarna mesta, prometne
nesreče, kritične točke …) tudi s pomočjo terenskega pregleda stanja šolskih poti in
letnih anket ter poročil in statističnih podatkov policije, pristojnih občinskih služb oz.
upravljavcev cest;
 pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu (vzgojno – preventivna vsebina za
šolarje pešce, šolarje kolesarje, kot tudi šolarje vozače, vloga mentorjev pri
informiranju šolarjev in staršev ter pomen skupinskega ogleda šolskih poti na začetku
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šolskega leta s pomočjo izdelanega načrta šolskih poti, preventivna vsebina je sestavni
del smernic in jo šole povzamejo v svojih načrtih šolskih poti);
 tehnični del načrta - grafični prikaz šolskih poti in zemljevida šolskega okoliša
(določiti in nazorno predstaviti šolske poti, ki so za učence najvarnejše), opredelitev
kritičnih točk, odsekov;
 navedba vseh linij organiziranega šolskega prevoza posamezne OŠ z vsemi postajališči
in opisom varnosti dostopnih poti do postajališč šolskega prevoza;
 opis problematičnih mest in odsekov šolskih poti, ki predstavljajo za šolarje
potencialno nevarna mesta in niso v skladu z osnovnimi kriteriji za šolsko pot.

4.

IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Osnovno izhodišče za varnejše šolske poti je šolska pot kot površina, ki je za šolarje
najbolj varna in je na njej zagotovljena varna hoja pešcev. Slednje je vodilo pri zarisovanju
šolskih poti v same načrte.
Šolske poti se vzpostavi na površinah, ki so namenjene hoji pešcev, na urejenih
hodnikih za pešce (varovanih tudi z ograjami in javno razsvetljavo), na varovanih prehodih
za pešce (semaforji, svetlobni biči, dodatna svetlobna signalizacija, javna razsvetljava,
ovire za umirjanje hitrosti, dodatno varovanje učencev itd.), v podhodih, nadhodih, na
cestnih površinah, kjer je malo prometa in je le-ta umirjen (priporočenih 30 km/h), in na
površinah, kjer je dovolj prostora za varno in neovirano hojo pešcev. Ob tem mora biti
zagotovljena tudi zadostna preglednost za vse udeležence v cestnem prometu in
onemogočeno oviranje.
Osnovno izhodišče za varnejše šolske poti je tudi posebna pozornost s strani
upravljavcev cest, da na teh območjih izvajajo dodatne tehnične ukrepe za umirjanje
prometa (21. člen Zakona o cestah – naprave in ukrepi za umirjanje prometa na območjih
šolskih poti).
Prometne situacije v številnih lokalnih okoljih terjajo tudi prilagodljivo ravnanje na
področju zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh. V zvezi s tem je mogoče pešca –
šolarja izjemoma usmeriti tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze,
hkrati pa zagotoviti na teh odsekih znižano hitrost do 30 km/h s celostno prometno
ureditvijo (poleg signalizacije izvesti tudi tehnične ukrepe – npr. hitrostne grbine za
omejitev hitrosti do 30 km/h, zvočne ali optične zavore, javno razsvetljavo, svetlobne led
utripalke itd.). Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na desno stran
vozišča v smeri hoje.
Našteta osnovna izhodišča za varnejše šolske poti so hkrati tudi osnovni kriterij pri
oblikovanju učinkovitih načrtov šolskih poti, ki jih oblikujejo osnovne šole v sodelovanju
z lokalnimi SPVCP-ji. Le-ti imajo v kontekstu priprave učinkovitejših in ažurnih načrtov
šolskih poti posvetovalno in kontrolno vlogo. Pri tem jim pri zagotavljanju pogojev za
varno udeležbo otrok v prometu pomagajo tudi pristojne občinske službe, za primer
državnih cest pristojen upravljavec in za zahtevnejše zadeve področni strokovnjaki ter
licencirani presojevalci varnosti cest.
4.1.

Kriteriji za šolske poti

Javna agencija RS za varnost prometa je oblikovala minimalne standarde oziroma
kriterije za šolske poti, osnovane na predlogu dr. Marka Renčlja iz Univerze v Mariboru
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(FGPA). Kriteriji so utemeljeni na določilih Pravilnika o projektiranju cest (37. člen –
bankine) in prometnega profila pešca (0,75 m) ter zgornjih mejah hitrosti za preživetje
pešca v primeru naleta vozila z upoštevano toleranco.
Kriteriji za omejitev hitrosti na šolskih poteh temeljijo na realni vozni hitrosti, ki jo ne
preseže 85% vseh vozil – V85 (percentil hitrosti V85). V85 lahko izmerimo tako z
merilniki, kot tudi povečini s prikazovalniki hitrosti, ki so dokaj pogost pripomoček za
umirjanje hitrosti v lokalnih skupnostih.
4.1.1.

Kriteriji za vzpostavitev šolskih poti:

 Optimalno: šolska pot se vodi po dvignjenem pločniku, ustrezne širine in upoštevaje
varnostno širino (odvisno od hitrosti) z urejeno cestno razsvetljavo.
Dodatno:
 Šolska pot se lahko vzpostavi (ni pa najbolj priporočljivo) na cesti oz. cestnem odseku,
kjer so bankine urejene (utrjene v istem nivoju kot vozišče v širini 0,75 m ali več) in
na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil V85 ne presega 50 km/h.
 V primeru, da na cesti oz. cestnem odseku V85 presega 50 km/h, se šolska pot vodi po
površinah, ki so fizično ločene od vozišča z VO, širine vsaj 0,75m (merjeno od stebra
VO). Površine morajo biti ustrezno utrjene.
 Šolska pot se ne sme vzpostaviti na cesti oz. cestnem odseku, kjer je bankina neurejena
(ožja od 0,75 m) in na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil V85 presega
40 km/h.
 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 (poleg signalizacije izvesti tudi tehnične ukrepe – npr.
hitrostne grbine za omejitev hitrosti do 30 km/h, zvočne ali optične zavore, javno
razsvetljavo, svetlobne led utripalke itd.). Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca
usmerimo na desno stran vozišča v smeri hoje.

Slika 3. Spremstvo na urejenem prehodu za pešce (www.avp-rs.si)

4.1.2.

Kriteriji za vodenje šolskih poti preko prehodov za pešce

Osnovni kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah ter Tehničnih specifikacijah in smernicah za javne ceste – TSC
02.401:2010 - dodatne označbe šolskih prehodov.
 Šolske poti se prednostno vodijo na izvennivojskih križanjih cest – podhodi, nadhodi
ter preko semaforiziranih prehodov, ki so označeni z ustrezno prometno signalizacijo.
 Pred začetkom prehoda za pešce je potrebno na obeh straneh v širini prehoda oz.
najmanj v širini 2 metrov zagotoviti čakalne površine za pešce, ki želijo prečkati cesto.
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Posebno pozornost pri dodatnih ukrepih za večjo varnost šolskih poti je potrebno
nameniti nesemaforiziranim prehodom za pešce.
4.1.3. Nesemaforizirane prehode za pešce na šolskih poteh je potrebno dodatno
zavarovati in zagotoviti:
 Ustrezno preglednost, tako za pešce, kot tudi za voznike.
 Obvezno osvetlitev prehoda za pešce (priporočljiva dodatna svetlobna signalizacija in
razsvetljava).
 Ustrezno (standardizirano) označitev prehoda za pešce z vertikalno in horizontalno
prometno signalizacijo.
 Na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil V85 ne presega 50 km/h (v
povezavi s tem izvedba ukrepov za umiritev hitrosti).
 Pred začetkom prehoda za pešce je potrebno na obeh straneh v širini prehoda oz.
najmanj v širini 2 metrov zagotoviti čakalne površine za pešce (šolarje).
Na prehodih za pešce, ki jih običajno uporablja več otrok in šolarjev, velja izvesti
dodatno osvetlitev z LED talno osvetlitvijo s prižigom na detektor ali se prehodi izvedejo
na barvni kontrastni podlagi. Ukrep pripomore k večji zaznavnosti in dodatno opozarja
voznike motornih vozil na prisotnost pešca na prehodu.
5.

TEHNIČNI PREGLED VARNOSTI ŠOLSKIH POTI

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli, pristojni občinski organ za preventivo v
cestnem prometu presoja ogroženost varnosti učenca na poti v šolo. Za ugotavljanje
ogroženosti na šolskih poteh se obvezno izvede presoja posameznih odsekov.
5.1.

Kriteriji

Presoja varnosti šolskih poti s strani lokalnih SPVCP-jev (oz. tehničnih komisij
SPVCP) se opravi:
 ko je zaznana večja stopnja ogroženosti šolarjev zaradi pomanjkanja površin za
pešce, gostote ali vrste prometa (tovorni, avtobusni promet) in prekomerne hitrosti;
 ko mora učenec prečkati eno ali več nevarnih mest v cestnem prometu (mest, ki niso
skladni s kriteriji za vzpostavitev ali vodenje šolske poti);
 ko poteka šolska pot na območjih, kjer so se že zgodile prometne nesreče, v katerih
so bili udeleženi otroci – pešci, kolesarji, in na mestih z visoko stopnjo prometnih
nesreč.
Presoja varnosti šolskih poti je usmerjena tako k uresničevanju določil 56. člena ZOsn
in strokovni presoji upravičenosti do brezplačnega šolskega prevoza, kot tudi izvajanju
varnostnih ukrepov na prometni infrastrukturi.
Pri odločitvah o nujnosti prevoza učencev, zaradi ogrožene varnosti na šolski poti ter
pri varovanju le teh, je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih (ustrezna
postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo v vozilo ter v
povezavi s tem ustreznost dostopnih poti do postajališč šolskega prevoza, ustrezna vozila
za izvajanje šolskih prevozov).
Pristojni občinski organi za preventivo v cestnem prometu (lokalni SPVCP-ji)
potrebujejo pri svojem delu izdelane načrte šolskih poti, saj jim le ti omogočajo
temeljitejšo presojo ogroženosti učenca na poti v šolo.
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Tehnične komisije lokalnih SPVCP-jev so temelj učinkovitega in sistemskega dela pri
zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni. Običajno so sestavljene
s strani strokovnjakov in predstavnikov inštitucij, ki aktivno delujejo na področju prometa
in cestne infrastrukture (predstavniki vzdrževalcev lokalnih cest, pristojnih občinskih
oddelkov, lokalne policijske postaje, občinskih redarstev ali inšpektoratov, strokovnjakov
s področja cestne infrastrukture in prometne varnosti itd.). Le-ti se na terenskih ogledih
opredeljujejo do pobud s področja večje prometne varnosti. Tehnična komisija SPVCP
(stalno delovno telo) ima torej posebno vlogo na področju proučevanje varnosti prometne
opreme in cestne infrastrukture ter skrbi za obravnavo pomembnejših nalog s tega
področja. Področno je običajno osnovana v občinskih aktih (odlokih, sklepih), njeno delo
pa je precizno urejeno tudi s poslovnikom o delu občinske SPVCP.
Za dodatno strokovno pomoč in za obravnavo kompleksnejših zadev s področja
prometne infrastrukture in presojo varnosti cest ter tudi šolskih poti so pristojni licencirani
presojevalci varnosti cest.

Slika 4. Terenska presoja varnosti cest (www.avp-rs.si)

6.

OZNAČEVANJE ŠOLSKIH POTI

Označevanje šolskih poti je potekalo nepoenoteno in nestandardizirano, kar je še vedno
razvidno iz številnih lokalnih okolij. Priča smo različnim praksam v posameznih okoliših,
kjer je izvedena nestandardizirana vertikalna, kot tudi horizontalna prometna signalizacija
šolskih poti.
Tako lahko najdemo prometni znak »šolska pot«, panoje, troznake, puščice, odtise
otroških čevljev, raznobarvne talne označbe v obliki srčkov, ribic, sončkov, itd.., ki naj bi
voznike dodatno opozorili na prisotnost otrok v prometu in dodatno zavarovali šolske poti
ter pomagali otrokom na poti v šolo.
V zvezi z nestandardiziranim in nepoenotenim talnim označevanjem šolskih poti sem
mnenja, da je zadeva problematična tudi z vzgojno-izobraževalnega vidika otroka, ki
lahko v prometu kaj hitro naleti na drugačne oznake, ki so mu tuje ali pa odvračajo njegovo
pozornost od bistvenih informacij v prometu, ki so pomembne za njegovo varno
udejstvovanje. Problematiziram lahko tudi podcenjevanje otrokovega intelekta in
njegovega dojemanja realnega stanja v prometu.
Pri tem je potrebno poudariti, da naštete unikatne rešitve niso v skladu s področnimi
predpisi , ki določajo, da so označbe na vozišču in drugih prometnih površinah bele barve
(razen določenih izjem). Enako velja za različne izpeljanke prometnih znakov »šolska
pot«, ki niso v skladu z veljavnim pravilnikom.
V zvezi s tem je torej potrebno ravnati skladno z aktualnim pravnim redom in (če že)
zarisovati talne označbe šolskih poti z belo barvo, pri vertikalni signalizaciji pa upoštevati
s pravilnikom opredeljene prometne znake (prometni znak 3502 – šolska pot).
212

13. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 18-21. april 2018.

7.

ZAKLJUČEK

Predstavljene smernice za šolske poti so pomemben prispevek k večji varnosti otrok v
cestnem prometu. Številni pozitivni odzivi predstavnikov področnih inštitucij oz.
deležnikov, ki so pristojni za zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh pritrjujejo k
temu, da je Republika Slovenija potrebovala tovrstne usmeritve.
Na to temo so bila v preteklih dveh letih izvedena številna usposabljanja za
predstavnike osnovnih šol, lokalnih skupnosti in policije. Preko tisoč slušateljev je na
usposabljanjih pridobilo potrebna znanja za učinkovito in poenoteno izvajanje ukrepov za
večjo varnost na šolskih poteh. Slednje se kaže tako na ravni večje uporabnosti načrtov
šolskih poti, boljšega sodelovanja vseh pristojnih deležnikov kot tudi sistemskega
izvajanja konkretnih prometno-varnostnih ukrepov na cestni infrastrukturi.
Naslednji korak, ki ga je potrebno storiti na tem področju je področna zakonodaja, kjer
bi morala tako pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot tudi Ministrstvo
za infrastrukturo umestiti pojma načrt šolskih poti in šolska pot v Zakon o osnovni šoli in
Zakon o cestah.
Smernice za šolske poti s katerimi razpolaga Republika Slovenija so primer dobre
prakse, ki ga velja posnemati tudi v tujini. Gre za inventivni koncept, ki je dobro
utemeljen, preizkušen v praksi in obenem zelo uspešen tako na državni kot tudi lokalni
ravni. Posledično so opazni pozitivni premiki tako na področju preventivno-vzgojnih kot
tudi prometnih ukrepov, kar se odraža tudi v področnih statistikah ter spodbudnih trendih
na področju varnosti v cestnem prometu.
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