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NAČRT PROMETNE VARNOSTI 

PODRUŽNIČNA ŠOLA DEBRO 

Kazalo vsebine:  

1. Šolski okoliš  

2. Pešci  

3. Učenci vozači  

4. Učenci kolesarji  

5. Nevarni odseki in posamezna mesta na poti v šolo  

6. Nekaj navodil za učence in starše in  

7. Ukrepi za varnost učencev  

 

1. OSNOVNA ŠOLA Primoža Trubarja Laško, podružnična šola Debro  

Izvaja vzgojno–izobraževalni proces za naselja, ki obsegajo naslednje prostorske okoliše: 

Brstnik, Doblatina, Debro, Jagoče, del naselja Laško, Rifengozd, Slivno, del Sp. Rečice, del 

Šmihela, del Tovstega. Hkrati obsega tudi naselja iz šolskega okoliša PŠ Rečica: Huda 

Jama, del Sp. Rečice, del Šmohorja, Zg. Rečica od 4. razreda.  

Od 6. razreda se šolski okoliš poveča za učence, ki do 5.razreda obiskujejo PŠ Šentrupert: 

Curnovec, Mačkovec, Mala Breza, del Olešč, Šentrupert, Trobni Dol.  

 

V šolo učenci prihajajo: 

− peš 

− s šolskim avtobusom 

− s kombiji 

− s starši (peš, z avtomobilom, pripeljejo jih druge osebe)  

 

2. PEŠCI  

Vsi pešci morajo po cestah, kjer ni urejenega pločnika, vedno hoditi ob levem robu 

cestišča. 

Učenci, ki obiskujejo 1. razred, imajo v šolo in iz nje spremstvo, kar je lahko poleg starša 

tudi oseba, starejša od 10. let, če ima pisno dovoljenje staršev.  

 

Zakon o cestnem prometu določa:  

- da morajo otroci ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi odsevnik, katerega 

odsevna površina meri najmanj 20 cm2,  

- da morajo učenci oz. učenke 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.  
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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  

- Iz smeri Brstnik, Jagoče do pločnika, nato do mosta čez Savinjo, prečkanje prehoda 

pri Petrolu, prečkanje ceste čez semaforizirano križišče in po urejenem pločniku do 

šole. 

 

- Iz smeri Podšmihel do šole skozi tunel – urejen pločnik, do glavne ceste, preko 

mostička čez Savinjo, po prehodu mimo Doma Šmohor po Poženelovi ulici, kjer do 

šole uporabijo pločnik oz. pešpot. - Iz smeri Sončna ul., Sp. Rečica, Pot na Šmohor do 

prehoda, ki je pri gasilskem domu urejen, do Badovinčeve ulice in mimo dvorane Tri 

lilije do šole. 

 

- Iz smeri Cesta v Debro gredo po pločniku in prečkajo cesto na prehodu za pešce.  

 

- Iz smeri Celjska cesta učenci prečkajo semaforizirano križišče ter po podvozu pod 

železnico nadaljujejo pot po pločniku do šole.  

 

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 s 

svojim zgledom in vzgojo, v šoli pa se pri razrednih urah in pri predmetih, kjer je 

prometna vzgoja vključena, 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 s šolskimi prevozi, sta organizirana jutranje in opoldansko 

varstvo vozačev.  

Šolske prevoze izvaja podjetje NOMAGO.  
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Vožnjo s kombiji izvaja NOMAGO in Moškotevc.  

Učenci se v šolo pripeljejo z avtobusom iz smeri Sp. Rečice, Hude jame in Zg. Rečice ter 

Trobnega Dola, Šentruperta.  

 

Učenci se pripeljejo do parkirišča pred šolo, kjer izstopijo na pločnik in nadaljujejo pot 

do glavnega vhoda.  

 

Učenci, ki se vozijo z avtobusom, naj spoštujejo red v avtobusu, ki je objavljen tudi v 

Iskricah. Sami oz s starši in z razredniki naj ga preberejo.  

 

3.1. 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 izvajajo vozniki iz Prevozov Užmah, Moškotevc. Učence pripeljejo na parkirišče, 

kjer učenci tudi vstopajo.  

 

Na dvorišču izstopijo, vendar pazijo na svojo varnost.  

 

Prvošolci morajo obvezno nositi rumene rutice. Vozniki kombijev učence usmerijo v 

jedilnico k varstvu vozačev.  

 

3.2. 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. Pri prevozu otrok v šolo starši pripeljejo na parkirišče pod šolo , ki je 

namenjeno parkiranju, ne pa na avtobusno postajališče.  

 

4. UČENCI KOLESARJI  

Učenci v 5. razredu opravijo kolesarski izpit, ki je prvi dokument, ki učencu zagotavlja 

določeno samostojnost, ter pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovarja za varno 

sodelovanje.  

 

Osnovne šole ob pomoči staršev in občinski svetov za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo kolesa v 
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prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo. Program usposabljanja 

učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno opravili seminar za izvajalce 

programa.  

 

Program obsega: 

- pridobivanje teorije in preizkus znanja,  

- spretnostna vožnja po poligonu, 

- pridobivanje izkušenj v prometni situaciji ter praktičen prikaz vožnje.  

 

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) 

 

1. Prehod na križišču iz smeri Trgovine Tuš, slabša preglednost zaradi izhoda vozil s 

Petrola ter povečan promet proti Jagočam (desno) na tej cesti.  

 

2. Prehod za pešce je na glavni cesti Celje–Laško urejen s semaforjem.  Prečkanje 

glavne ceste samo ob zeleni luči za pešce in ustreznem zvočnem signalu. 

 

3. Učenci so pred šolo na pločniku oz. v atriju šole. S parkirišča pred šolo prečkajo cesto 

na prehodu za pešce. Prepovedan je vstop na gradbišče pri šoli.  

 

4. Nevaren prehod čez cesto pri odcepu Ceste v Debro  

Učenci po cesti iz Ceste v Debro morajo prečkati glavno cesto proti Badovinčevi ulici. 

Cesto naj prečkajo pri kozolcu, ko se prepričajo, da je iz smeri Celjske ceste vozišče 

prazno. Učenci, ki prečkajo to cesto, morajo biti skrajno previdni.  

 

5. Prehoda pri gasilskem domu in na ovinku pred blokom sta ustrezno urejena in varna. 

Območje ima dovoljeno hitrost 40 km/h.  

 

6. Hoja pod tunelom pri Penzionu Vitapark je druga nevarna točka.  

Tunel je ozek, vendar ima urejen pločnik. Kljub urejenem pločniku pa morajo biti učenci 

zelo previdni,saj je prometa je vse več, ker si izberejo vozniki krajšo pot mimo 

pokopališča do Pragmata, Parona.  

 

 

 

6. NAVODILA ZA VARNO POT V ŠOLO IN IZ NJE 
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Splošno za učence in starše: 

- Starši z otroki prehodijo pot do šole ter se pogovorijo o varnosti.  

- 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 kolikor v šolo kolesarijo, morajo imeti izpit za kolo, pravilno opremljeno kolo in 

čelado. - Starši in vsi udeleženci v prometu so dolžni počakati, da učenci zapustijo 

avtobus, ki ima prižgane utripajoče luči in stoji na cestišču. V tem času ne smejo 

prehitevati avtobusa, promet stoji.  

 

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 rutice), 

- s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami, kolesarskimi izpiti, 

- s pravilno smerjo hoje po cesti, prečkanjem na prehodih za pešce in izven prehodov,  

- s prometno varnostnim načrtom, 

- s kulturnim vedenjem in etiko v prometu( hoja po pločniku, oz. kjer ni pločnikov po 

levi strani ceste).  

 

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 nekatere oddelke, in sicer z različnimi 

vsebinami, s prometnimi delavnicami in v sodelovanju s policisti ali Jumicar- vožnja z 

avtomobilčki ob upoštevanju prometnih predpisov.  

 

Učenci petega razreda nadaljujejo preventivno akcijo Policist Leon, se pripravljajo na 

kolesarski izpit, ki ga opravijo tako teoretično kot praktično.  
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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.  

 

S prometno - varnostnim načrtom morajo biti seznanjeni vsi učenci, starši, učitelji, 

občinski SPV ter Policijska postaja Laško.  

 

Pripravila:  

Mateja Škorja, pom. ravnatelja 

 

September, 2022 

 


