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1. OTROCI V PROMETU 

 

Vsak dan se srečujemo z najrazličnejšimi podatki, ki govorijo o prometnih situacijah. Ti 

podatki so skrb zbujajoči. Zato nam ni vseeno za naše otroke, ki jih poskušamo vzgajati že od 

malih nog, da se bodo znašli v dani situaciji in znali pravilno odreagirati. Zaradi tega morajo biti 

otroci kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti. 

Otroci naše šole so v promet vključeni na različne načine. Nekateri pridejo v šolo kot pešci, 

kot sopotniki v osebnih vozilih, kot potniki v avtobusu, nekateri pa se v lepšem vremenu v 

šolo pripeljejo s kolesom.  

 

2. ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Šolski okoliš je opredeljen v odloku o ustanovitvi OŠ Fram s strani ustanovitelja Občine 

Rače-Fram. Obsega območja: Fram, Kopivnik, Planico, Loko, Ranče, Morje, Ješenco in 

Požeg.  

V našem šolskem okolišu živi okoli 2600 prebivalcev. Največja oddaljenost od šole je 10 - 11 

km.   

 

3. ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ 

 

Šola je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče od 

šole oddaljeno več kot 4 km.  

Šola ima približno 100 vozačev, ki uporabljajo prevoz, organiziran s strani šole.  

Šolski prevoz izvajata:  

- Šolski minibus, voznik Zvonko Purgaj: 

 

PREVOZ SMER  - ČAS ODHODA 
V  ŠOLO 
1. PREVOZ Bukovec Fram – 6.15,  Bukovec  – 6.25,   Fram – 6.35 
2. PREVOZ Loka Fram – 6.40,  Planica -  6.55,  Loka – 7.00,  Lokmirce – 7.10, Fram 

– 7. 20 
3. PREVOZ Ranče Fram – 7.25,  Ranče – 7.30,  Fram – 7.45 
IZ  ŠOLE 
1. PREVOZ Ranče Fram – 13.55, Ranče – 14.05   Fram -14.20 
2. PREVOZ Bukovec Fram - 14.25,  Bukovec – 14.35,  Fram – 14.50 
3. PREVOZ Loka Fram – 14.55,  Lokmirce, Loka in Planica 
 

 



 

- Prevoznik Tajhman: 

 

PREVOZ SMER  - ČAS ODHODA 
V  ŠOLO 
  
1. PREVOZ Elektro Fram 6.30, Ješenca-  6.35, Požeg – 6.40, Morje (avtobusna 

postaja) – 6.45, Stara Gora -6.50,  Morje (novo naselje)  Fram – 7.00 
2. PREVOZ Planica – 7.15,  Kopivnik – 7.25,  Fram – 7.35 
IZ  ŠOLE 
1. PREVOZ Fram – 13.10, VABIČ – 13.15,   Morje -13.25,  Stara Gora – 13.30, 

gost. Golob – 13.35, Zg. Polskava - 13.40, Požeg 13.45,  Ješenca – 
13.50,  Rače – 13.55 

2. PREVOZ Fram – 14.00, VABIČ – 14.05,   Morje - 14.15, Stara Gora – 14.20  
Golob – 14.25,  Polskava – 14.30, Požeg – 14.35, 
Rače - 14.40, Fram – 14.45 

3. PREVOZ Fram -14.50,  Kopivnik – 14.55,  Planica – 15.00 
4. PREVOZ Fram – 15.15, VABIČ – 15.20, Morje – 15.30, Stara Gora – 15.35, 

gost. Golob – 15.40, Zg. Polskava – 15.45, Požeg – 15.50, Ješenca – 
15.55, Rače – 16.00 

 

Vozači so do odhoda avtobusa vključeni v oddelke podaljšanega bivanja oz. v varstvo 

vozačev.  

 

4. POT V ŠOLO 

Učenci, ki obiskujejo našo šolo prihajajo iz domačega okoliša in drugih šolskih okolišev. V 

šolo prihajajo na različne načine. Peš, nekatere pripeljejo starši, druge pripelje avtobus 

oziroma šolski kombi.  Učenci vstopijo in izstopijo na avtobus oz. kombi pred šolo. 

Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je treba, da  

otroci sedijo pripeti z varnostnim pasom na zadnjih sedežih, ko dosežejo višino 150 cm 

(ZPCP 88/14). Za manjše otroke pa je potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, 

kateri morajo imeti ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški 

sedež pravilno uporabljamo in da upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega 

avtomobilskega sedeža ne uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež. 

                                    



                      

Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je malo 

parkirnih prostorov. Na tem mestu opozarjamo starše na pravilno parkirano vozilo, da ne 

zasedejo z avtomobilom več parkirnih mest oz. da učenci ne zapuščajo vozila kar na cestišču. 

Posebej pozorni pa moramo biti, ko z otrokom zapuščamo avtomobil in nato morebiti 

prečkamo cesto. 

 

5. UKREPI IN DEJAVNOSTI ZA VARNOST UČENCEV 

 

Prometna vzgoja mora postati sestavni del vzgoje pri vseh predmetih, sestavni del priprav na 

ekskurzije, športne dneve, naravoslovne dneve, kulturne dneve, tehniške dneve in učne 

pohode.  Za varen prihod in odhod učencev so odgovorni starši.   

Učenci naj bodo pri razrednih urah seznanjeni:    

- s pomenom varnostne opreme (dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, rokavni 

odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbah, rumene rutice za najmlajše) 

 

 - s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskim izpitom 

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

levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje na prehodih za pešce in izven prehodov) 

  - s prometno varnostnim načrtom 

  - z ostalo prometno vzgojo in preventivno problematiko.    

Na razredni stopnji (zlasti 1. in 2. razred) naj učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na 

pravilno in varno pot v šolo oziroma domov. Učenci na razredni stopnji naj z razredničarko 

obhodijo šolsko pot in se seznanijo z nevarnimi odseki poti, prvič s policistom.   

                                                        

 



 

6. ŠOLSKI IZLETI IN EKSKURZIJE                                

 

Šola za šolske izlete in ekskurzije naroči avtobusni prevoz pri avtobusnem ponudniku, kateri 

poskrbi in zagotovi varno prevozno sredstvo, ki ustreza vsem prometno varnostnim 

predpisom. Šola poskrbi za ustrezno število spremljevalcev na avtobusu. Normativ je najmanj 

eden odrasli spremljevalec na 15 učencev.  Spremljevalci poskrbijo, da učenci pravilno in 

varno uporabljajo prometne površine in prevozna sredstva. Razporedijo se med učence na 

začetku, v sredini in na koncu skupine. Spremljevalci poskrbijo, da učenci med vožnjo ne 

motijo voznika, so pripeti z varnostnimi pasovi, sedijo na svojih sedežih in s svojim vedenjem 

ne ogrožajo sebe in drugih. 

 

 

7. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

 

- Ob začetku šolskega leta posebno skrb posvetimo prvošolcem. Natančno jih poučimo 

o njihovi najbolj varni poti do šole in domov. Način hoje in varno prečkanje cestišča tudi 

praktično pokažemo in preizkusimo. S tem seznanimo tudi starše. Te naloge opravi učiteljica 

1. r. s policistom. 

-     Vsi prvošolčki dobijo že prvi dan pouka rumene rutice, ki jih morajo obvezno nositi na 

poti v šolo in domov.  

- Učencem priporočamo nošenje oblačil, ki so v mraku dobro vidna. Priporočamo 

uporabo kresničk in drugih odsevnih teles, ki dobro odbijajo svetlobo. Tako postanejo otroci v 

prometu bolj vidni. Z varnostjo otrok v cestnem prometu so seznanjeni tudi starši na prvem 

roditeljskem sestanku.  

- V šolo povabimo policista, ki učencem prve in druge triade pojasni, kako se morajo 

obnašati  v prometu kot pešci oziroma kolesarji.  Pojasni tudi, kakšne težave povzročajo v 

prometu nedisciplinirani udeleženci v prometu. 

- Pri prvih urah pouka oziroma v okviru razrednih ur bomo v vseh razredih temeljito 

obdelamo področje o prometni varnosti. Teme bomo obravnavali tudi med šolskim letom pri 

predmetih, ki vključujejo področje prometa. 

-         Učenci 5. razreda bodo v sklopu dneva dejavnosti – tehniški dan imeli predavanje na 

temo JU3 na cesti. 

-          V času (september – junij 2016) se bodo učenci 5.r. OŠ pripravljali na kolesarske 

izpite po pravilniku o kolesarskih izpitih v devetletni OŠ. Priprave na kolesarski izpit bo 

spremljal tudi policist. (Mentorici:Valentina Gselman, Mateja Kregar) 

 



 

 

- Povezani bomo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rače-

Fram. 

- Postajališče avtobusnega prometa – otroci vstopajo in izstopajo na istem mestu 

(pločnik pred šolo, ki je zavarovan z ograjo).   

-       Prve ure pouka oziroma v okviru razrednih ur bomo v vseh razredih temeljito obdelali 

področje o prometni varnosti. Teme bomo obravnavali tudi med šolskim letom pri predmetih, 

ki vključujejo področje prometa. 

-          Šestošolci bodo vključeni v projekt »Policist za en dan«. 

-          Učenci 4. razreda se bodo udeležili Varnostne olimpijade v mesecu maju. 

-          Petošolci bodo vključeni v projekt »Policist Leon svetuje«. 

-          Skozi celo šolsko leto, še posebej v prvih mesecih pouka in spomladi bomo skrb 

namenili tudi kolesarjem. Parkiranje koles pred šolo na za to primernem prostoru, nošenje 

kolesarske čelade, vožnja po prometnih površinah. 

 

 

 


