OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

NAČRT PROMETNE VARNOSTI
Kazalo vsebine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Šolski okoliš
Pešci
Učenci vozači
Učenci kolesarji
Nevarni odseki in posamezna mesta na poti v šolo
Nekaj navodil za učence in starše in
Ukrepi za varnost učencev

1. OSNOVNA ŠOLA Primoža Trubarja Laško izvaja vzgojno-izobraževalni proces
za naselja, ki obsegajo naslednje prostorske okoliše: Bukovca, Harje, Gabrno,
Kuretno, Lahomno, Lahomšek, del naselja Laško, Marija Gradec, Modrič, Ojstro,
Plazovje, Radoblje, Stopce, del naselja Šmihel, Trojno, del Tovstega, Udmat. S
šolskim letom 2011/12 se naštetem okolišu pridružijo še naselja z območja PŠ
Reka, ki z ukinitvijo šole spadajo neposredno v šolski okoliš matične šole od 1.
razreda (prej od 4. razreda): del Olešč, del Padež, Požnica, Reka, del naselja
Tevče.
Od 6. razreda se šolski okoliš poveča za učence, ki do 5. razreda obiskujejo PŠ
Vrh nad Laškim: Gozdec, Kladje, Laška vas, Leskovca, Male Grahovše, Selo nad
Laškim, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Vrh nad Laškim in Žigon.
V šolo učenci prihajajo:
-

peš
s šolskim avtobusom
s kombiji
s starši (peš, z avtomobilom, pripeljejo jih druge osebe)

2. PEŠCI
Učenci, ki obiskujejo 1. razred, imajo v šolo in iz nje spremstvo, kar je lahko
poleg starša tudi oseba, starejša od 10. leta, če ima pisno dovoljenje staršev.
Zakon o cestnem prometu določa:
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- da morajo otroci ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi
odsevnik, katerega odsevna površina meri najmanj 20 cm2.
- da morajo učenci oz. učenke 1. in 2. razreda na poti v šolo in iz nje nositi
rumeno rutico.
Učenci naj za hojo uporabljajo čim manj prometne ceste, kadar imajo več
možnosti. Če ni pločnika ali posebej za pešce označenih površin, morajo hoditi
vselej ob robu cestišča.
Hodijo naj drug za drugim ali največ dva vzporedno. Paziti morajo, da ne
skočijo proti sredini cestišča. V primeru ovir na cestišču (parkirana vozila) naj se
prepričajo, da je vozišče prazno, šele nato naj vozilo obidejo. Pred prečkanjem,
kjer ni zebre, naj se prepričajo, če to lahko storijo varno.
Če imajo na poti v šolo in iz nje pločnik, naj se navadijo, da hodijo le po njem.
Cesto prečkajo na zebri pred šolo, ko se prepričajo, da je varno. Da nameravajo
prečkati cesto, lahko nakažejo tudi z dvignjeno roko.
PRIHAJANJE V ŠOLO
Levi breg Savinje
- Iz smeri: Pod gradom, Orožnov trg, del Tovstega, Stegenškova ulica,
Aškerčev trg, Savinjsko nabrežje do Trubarjeve ulice gredo po urejenem
prehodu mimo lekarne, do pošte, kjer še enkrat prečkajo cesto na urejenem
prehodu, da pridejo do Trubarjevega nabrežja, nato po pločniku do igrišča
pred šolo.
- Iz smeri : Tabor, Cesta na Svetino, Valentiničeva ulica, Kidričeva ulica po
cestišču skrajno previdno do hiše Mestna ul. 22, kjer peš nadaljujejo po
pločniku mimo zdravstvenega doma, po prehodu pri CSD, po pločniku do
naslednjega prehoda pri Trgovini Tuš, do prehoda na Trubarjevem
nabrežju ter do šolskega igrišča po pločniku.
- Iz smeri: Pristava, Rožnik, Čedejeva ulica, Cesta v Gabrno, Kešetova ulica
varno po cestišču, nato pri križišču Trubarjeve z Rožnikom po pločniku,
mimo pivovarne, prečkanje ceste pri nekdanji pekarni po Pivovarniški
ulici do vhoda na igrišče.

2

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT

- Iz smeri: Pristava pri ZD Laško – skrajno previdno čez cesto, ker ni
nobene označbe, ki bi zagotavljala varen prehod. Pot do šole enaka kot iz
smeri Tabora.
Desni breg Savinje
- Iz smeri Rimska cesta, Trg svobode, Podšmihel, Zdraviliška cesta po
pločniku čez semaforiziran prehod za pešce, čez most na Trubarjevo
nabrežje, kjer pri igrišču spodaj prečkajo cestišče po označenem
prehodu.
Iz Podšmihela gredo skozi železniški podhod, čez prehod za pešce pri
SPAR-u, nato v semaforiziranem križišču prečkajo cesto, nadaljujejo po
pločniku čez most. Trikrat prečkajo cesto na Trubarjevem nabrežju in
vstopajo v šolo skozi igrišče na spodnjem vhodu.
Ker se je v zadnjem času promet bistveno povečal, so pešci, predvsem mlajši, še
posebej izpostavljeni.
Zato je treba učence vsakodnevno opozarjati na varno hojo, najprej to storijo
starši, v šoli pa se pri razrednih urah o tem pogovarjajo čim večkrat.
3. UČENCI VOZAČI
Vsi učenci, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, imajo
omogočen brezplačen prevoz.
Za učence , ki prihajajo v šolo z avtobusom, sta organizirana jutranje in
opoldansko varstvo vozačev.
Šolske prevoze izvaja NOMAGO in podizvajalec M&M Tours.
Učenci se v šolo pripeljejo z avtobusom iz smeri Lahomnega, Reke, Padeža,
Tevč, Leskovce, Vrha nad Laškim, Velikih Grahovš, Malih Grahovš. Iz manjših
zaselkov v šolskem okolišu Vrh nad Laškim, ki so od avtobusnih postajališč
oddaljeni več kot 4 km, učence pripelje kombi do postaje, kjer vstopijo na
avtobus na Vrhu nad Laškim. Ti zaselki so Selo, Laška vas in Žigon.
Učenci se pripeljejo do avtobusne postaje pri Pivovarni Laško, od koder v
spremstvu učitelja nadaljujejo pot mimo igrišča do vhoda pri garderobah.
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PRI IZSTOPU Z AVTOBUSA MORAJO BITI UČENCI PREVIDNI, PRI ČEMER NAJ
IZSTOPAJO DRUG ZA DRUGIM.
Učenci, ki se vozijo z avtobusom, naj spoštujejo red v avtobusu, ki je objavljen
tudi v šolski publikaciji Iskrice, ki jih dobi vsak učenec ob začetku šolskega leta.
S starši in z razredniki ga preberejo.
3.a UČENCI, KI SE VOZIJO S KOMBIJI
S kombiji se v šolo pripeljejo:
- prvošolci.
- učenci, ki živijo v naselju ali ob cesti, ki je označena kot nevarna.
- učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in nimajo avtobusne
povezave.
Prevoze izvajata NOMAGO in Moškotevc. Učence pripeljejo na šolsko
dvorišče, pred vhod, prav tako učenci v kombi vstopajo na igrišču.
Prvošolci morajo obvezno nositi rumene rutice. Vozniki kombijev te učence
usmerijo v jedilnico, spremljajo pa jih tudi učenci prostovoljci višjih razredov.
3.b V ŠOLO S STARŠI
Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo, morajo upoštevati
cestnoprometne predpise in se morajo obnašati zgledno, ter se morajo
zavedati odgovornosti ter učinka pozitivne prometne vzgoje na svoje otroke.
Zagotavljanje varnosti otrok v prometu ni le naloga vzgojno-izobraževalnih
institucij, policije, temveč tudi in predvsem staršev, ki so dolžni svojega otroka
o varnosti na cesti primerno podučiti.
Starši parkirajo na parkirišču pod šolo, ali zgoraj na Trubarjevi ulici –
brezplačno 15 minut in po potrebi pospremijo svoje otroke v šolo.
4. UČENCI KOLESARJI
Učenci v 5. razredu opravijo kolesarski izpit. V šolo se lahko pripeljejo s
kolesom, ki mora biti tehnično brezhibno, prav tako so po Zakonu o cestnem
prometu dolžni imeti kolesarsko čelado. Kolo mora imeti tudi ključavnico, da ga
lahko zaklenejo.
5. NEVARNA MESTA IN POSAMEZNE PROMETNE TOČKE NA POTI V ŠOLO
(priloga)
4

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT

2. Prehod na semaforiziranem križišču iz smeri Rimske ceste, Sp. Strmce po
pločniku. Zaradi kratkega intervala morajo biti še posebej previdni.
PREČKANJE PREHODA SAMO OB ZELENI LUČI za PEŠCE.
3. Semaforizirano križišče pri Špici prečkajo ob zeleni luči za pešce.
4. Urejen prehod pri železnini, ki je skoraj na ovinku, pri čemer je potrebna
previdnost, saj se pred prehodom na cesto priključi še promet z Aškerčevega
trga.
5. Prehod ceste pri ZD iz smeri Na Pristavi
Učenci, ki prečkajo to cesto, morajo biti skrajno previdni, saj na obeh straneh
betonske ograje ob cesti ni pločnika, zato stopijo naravnost na cesto.
6. Prehoda pri centru za socialno delo in na koncu Trgovine Tuš na pločnik,
možna pot do spodnjega prehoda do Trubarjevega nabrežja ter do šole.
7. Prehod iz Trubarjeve ulice na Savinjsko nabrežje zgoraj pri pošti. Prehod je
pregleden, vendar je večkrat zaradi parkiranih vozil pred pošto na zebri oviran.
8. Prehod pod šolo na Savinjskem nabrežju
Učenci, ki prihajajo peš, prečkajo cestišče na prehodu, ko so prepričani, da jim
je voznik ustavil ali je cestišče prazno.
9. Prehodi za pešce na Trubarjevem nabrežju so pregledni, posebej je
obremenjen prehod pod šolo – neposredno na dvorišče. Prehod je tudi
osvetljen. Učenci naj prečkajo, ko se prepričajo, da je varno.
10. Izvoz s šolskega dvorišča
Neposreden dostop na lokalno cesto je nevaren, vidljivost kljub ogledalu slaba.
Veliko učencev zapušča šolo po tej poti, uporabi pločnik ob zapuščeni hiši in
nato prečka prehod do avtobusne postaje.
6. NAVODILA ZA VARNO POT V ŠOLO IN IZ NJE, splošno za učence in starše
- Starši z otroki prehodijo pot do šole ter se pogovorijo o varnosti.
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- V šolo naj gredo pravočasno.
- Cesto naj prečkajo le na prehodih za pešce ali na preglednem mestu, če ni
urejenega prehoda.
- Razredniki varne poti predstavijo tudi na razrednih urah.
- Učence in starše je treba opozoriti na obvezno nošenje rumenih rutic, kresničk
oz. odsevnih očes na torbah.
- Učenci novinci v prometu s policistom prehodijo varno pot v šolo v prvem
tednu pouka.
- V kolikor v šolo kolesarijo, morajo imeti izpit za kolo, pravilno opremljeno kolo
in čelado. Kolesa puščajo na stojalih za kolesa na Trubarjevi ulici.
7. PROMETNOVARNOSTNE DEJAVNOSTI ŠOLE
Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih, pa tudi sestavni del
priprav na ekskurzije, športne dneve, naravoslovne dneve, kulturne dneve,
tehnične dneve in učne pohode.
Pri razrednih urah učence seznanimo:
- s pomenom varnostne opreme(dobro vidna obutev in obleka, svetlobne
nalepke, odsevni trakovi, rumene rutice9
- s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami, kolesarskimi izpiti
- s pravilno smerjo hoje po cesti, prečkanjem na prehodih za pešce in izven
prehodov
- s PVN
- s kulturnim vedenjem in etiko v prometu( hoja po pločniku, oz. kjer ni
pločnikov po levi strani ceste.

Zagotavljanje varnosti otrok v prometu ni le naloga šole, policije temveč tudi
in predvsem staršev, ki so dolžni svojega otroka o varnosti v prometnih
situacijah primerno podučiti, s svojim zgledom in znanjem.
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Na začetku vsakega šolskega leta ob začetku in koncu pouka predstavnik
Policijske postaje Laško in predstavniki redarske službe na prehodu za pešce
pred šolo skrbijo za varen prehod, posebno skrb namenimo prvošolcem.
Mlajše učence obišče policist, ki jih pouči o varni hoji v šolo.
V tednu otroka izvedemo prometni dan za vse učence, in sicer z različnimi
vsebinami, s prometnimi delavnicami in v sodelovanju s policisti.
Učenci petega razreda nadaljujejo preventivno akcijo Policist Leon, se
pripravljajo na kolesarski izpit, ki ga opravijo tako teoretično kot praktično.
Učenci se pripravljajo za občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, učijo se
cestnoprometne predpise in vadijo poligonsko vožnjo.
Predstavnik šole je hkrati tudi član občinskega SPV, ki se ukvarja z varnostnimi
vprašanji tudi na področju šole.
Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih in tudi sestavni del
življenjskih izkušenj.
S prometno-varnostnim načrtom morajo biti seznanjeni vsi učenci, starši,
učitelji, občinski SPV ter Policijska postaja Laško.
Pripravili:
Irena Namestnik
in Mateja ŠKORJA, pomočnica ravnatelja
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