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1 PREDSTAVITEV  

Središče Krajevne skupnosti in občine je mesto Sevnica, ki je gospodarsko, upravno, 
kulturno, oskrbovalno, izobraževalno, zaposlitveno središče občine v zgornjem delu Posavja. 
Krajevna skupnost Sevnica, kjer je tudi OŠ Sava Kladnika Sevnica, obsega ozemlje na levem 
bregu reke Save in združuje naselja: Gornje Brezovo, Lončarjev Dol, Prešna Loka, Žigrski Vrh, 
Ledina, Metni Vrh, Sevnica, Podgorica, Pečje, Orehovo, Žurkov Dol, Drožanje in Orešje nad 
Sevnico. Iz teh krajev prihajajo tudi učenci OŠ. Poleg mesta Sevnica in zaselkov šolo 
obiskujejo še učenci Krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, Studenec in Zabukovje. 
Skupno število učencev, ki obiskujejo šolo, je 607, od tega 277 ali 45,6 % vozačev.  

 

 

1.1 Organiziranost 

Pouk je organiziran v dopoldanskem času.  

Na šoli delujejo tudi oddelki podaljšanega bivanja (10 oddelkov). 

2 Šolska avtobusna postaja 

 
 

Avtobusno postajališče pozimi 

  

Vozači 277 45,6 % 

Sevničani 330 54,4 % 
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Od konca pouka do odhoda avtobusov ima šola organizirano dežurstvo učiteljev pri učencih vozačih, 
kar je zaradi velikega števila učencev vozačev izredno težavno. Dežurstvo izvajata dnevno dva učitelja 
za razredno stopnjo in dva za predmetno stopnjo. V času od 11.35 do 15.20 oz. 15.45 (Prešna Loka) 
se izmenjajo učenci vozači razredne in predmetne stopnje.  
Avtobusno postajališče je pred šolo in je namenjeno samo prevozu šolskih otrok. Avtobusi se 
razvrstijo po obstoječem urniku na postajališču s petminutnim zamikom za posamezno smer, prav 
tako tudi prihajajo na postajališče, tako da se avtobusni promet odvija tekoče kljub tesni prometni 
površini. Za učence vozače je tako dobro poskrbljeno tudi na vstopno-izstopnih postajah, saj so 
povsod označena. Morebitne težave sproti rešujemo s prevoznikom.  
Štirikrat tedensko šola zagotavlja s šolskim prevozom prevoz domov do osem učencev na relaciji 
Sevnic –Studenec, ker ni prilagojenih rednih prevozov za te učence. 
Učenci, ki prihajajo in odhajajo peš, koristijo pločnike in urejene prehode za pešce. V bližnji okolici 
šole ni posebnih nevarnih mest. Pred šolo je cona umirjenega prometa z omejitvijo hitrosti, tako da je 
prečkanje glavnega prehoda za pešce pred šolo razmeroma varno. 
 
Šolski okoliš avtobusnih prevozov 
 

Arto Breg Brezovo Čelovnik 

Dolnje Impolje Dolnje Orle Drožanje Gornje Brezovo 

Gornje Impolje Gornje Orle Hudo Brezje Ledina 

Loka pri Z. M. Lončarjev Dol Metni Vrh Mrzla Planina 

Okroglice Orehovo Orešje Osredek 

Pečje Podgorica Podgorje Podvrh 

Ponikve Prešna Loka Račica Radež 

Razbor Rovišče Sevnica Slap 

Stržišče Studenec Šentjur na Polju Trnovec 

Velika Hubajnica Vranje Zabukovje Zavratec 

Žigrski Vrh Žirovnica Žurkov Dol  
 

Vozni red avtobusov 

Relacije 
Odhod v šolo z začetne 

postaje 
Odhod 

1. avtobusa 
Odhod 

2. avtobusa 

Ledina–Zajčja Gora–Sevnica   7.25 13.20 15.10 

Žigrski Vrh–Sevnica  7.00 / 15.10 

Loke–Studenec–Zavratec–Brezovo– Zavratec–
Loke–Sevnica 

7.15 13.20 15.10 

Šetenje–Drožanje–Sevnica 7.25 13.20 15.10 

Dol (križišče za Zabukovje)–Podgorje ob 
Sevnični–Orešje nad Sevnico–Sevnica 

6.42 12.30 14.20 

Loka–Račica–Breg(ŽP)–Breg–Črni Potok–
Orehovo–Sevnica 

7.25 13.20 15.10 

Pokojnik–Zabukovje–Trnovec–Podvrh– 
Marof–Lončarjev  Dol–Sevnica    

7.15 13.20 15.10 

Prešna Loka–Sevnica  7.30 13.20 15.45 

Zabukovje 50–Metni Vrh–Sevnica 7.28 13.15 / 
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Odcep za Razbor 4–Ruski most– Okroglice 
(Močivnik)–Razbor–Lisce–Hrast–Krakovo– 
Sevnica 

7.00 13.20 15.20 

 Prihodi avtobusov    7.45–7.50 

 

 

Vozni red nove 

relacije za 

ZABUKOVJE 

 

ODCEP ZA RAZBOR 4 7.00 

RUSKI MOST 7.03 

OKROGLICE MOČIVNIK 7.19 

RAZBOR 7.23 

LISCE 7.26 

HRAST 7.31 

KRAKOVO 7.37 

OŠ SEVNICA 7.45 

  

POVRATEK 13.20 IN 15.10  

Predmetna stopnja 
(urnik zvonjenja) 

JUTRANJE  
VARSTVO 

6.30 7.45 

1. ura 8.00 8.45 

2. ura 8.50 9.35 

3. ura 9.40 10.25 

I. 
ODMOR 

10.25 10.45 

4. ura 10.45 11.30 

5. ura 11.35 12.20 

6. ura 12.25 13.10 

II.ODMOR 13.10 13.30 

7. ura 13.30 14.15 

8. ura 14.20 15.05 

Razredna  stopnja 
(urnik zvonjenja) 

JUTRANJE  
VARSTVO 

6.00 7.45 

1. ura 8.00 8.45 

I. 
ODMOR 

8.45 9.05 

2. ura 9.05 9.50 

3. ura 9.55 10.40 

4. ura 10.45 11.30 

5. ura 11.35 12.20 

6. ura 12.25 13.10 

II.ODMOR 13.10 13.30 

7. ura 13.30 14.15 
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3 Šolske poti in nevarna mesta do šole 

Vsebine tudi na spletnem naslovu šole: http://www.ossevnica.si  in http://goo.gl/maps/jhari 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ossevnica.si/
http://goo.gl/maps/jhari
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3.1 Varna pot v malo avlo šole za drugo- in tretješolce 

 
Učenci 2. in 3. razreda obidejo šolsko parkirišče po atletski stezi šole in po stopnicah ob šoli do vhoda v 
malo avlo. 
 
Varnostni ukrepi na šolskih poteh 
 
Najnevarnejša mesta na šolskih poteh so križišča zaradi gostote prometa in ponekod slabe preglednosti.  
Preventivni ukrepi: 
 

 seznanitev učencev s prometnovarnostnim načrtom šole, 
 obveščanje staršev in skrbnikov otrok o varni šolski poti na roditeljskih sestankih, 
 predavanje za starše o varovanju otrok v prometu za prvošolce, 
 postavitev 10 triopan znakov na izrazito nevarnih mestih jeseni in pomladi, 
 prisotnost pooblaščenih nadzornikov in policistov pri šoli v prvem tednu šolskega leta, 
 prisotnost pooblaščenih nadzornikov na zelo frekventnih križiščih na poti v šolo, 
 obveščanje učencev o prometni varnosti po šolskem radiu, 
 obravnava varne vožnje na avtobusu in varnost postajališč avtobusov na relacijah prevozov – 

zgledi: http://goo.gl/maps/jhari, 
 merjenje hitrosti vozil pred šolo z radarjem in opozarjanjem na hitrost, 
 preventivni pregledi avtobusnih prevozov s strani organov varnosti. 

  

http://goo.gl/maps/jhari
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Križišče pri Hotelu Ajdovec 

 

  
 
Križišče prečkajo učenci, ki bivajo v tej smeri, kolesarji in kolesarji z motorjem. Križišče je zelo 
prometno,  slabo pregledno iz smeri stare Sevnice, zato od udeležencev zahteva večjo pozornost. 
 
Križišče pri trgovini Izidor 
 

 
 
Križišče koristi manjše število otrok, je pregledno in semaforizirano. Za prehod pešcev je potrebo 
pritisniti gumb na semaforju. 
 
  

file:///E:/Prenosnik 20_9_08/ŠOLA/PROMETNA VARNOST 2008_2009/Prometna varnost 2009 sep/MOV02085.MPG
file:///E:/Prenosnik 20_9_08/ŠOLA/PROMETNA VARNOST 2008_2009/Prometna varnost 2009 sep/MOV02063.MPG
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Križišče v Šmarju 

 

  
 
Križišče s krožiščem ima vse potrebne označbe za varen prehod pešcev. Za pešce križišče ne predstavlja 
večje nevarnosti, vendar je potrebno ohraniti previdnost. Prehod za pešce na Planinski cesti je 
pomaknjen h krožišču in prilagojen potrebam pešcev. 
 

 
 

Odsek proti centru mesta je varen in pregleden. 
 
Križišče pri mostu ob Kopitarni 
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Križišče prečkajo otroci iz blokovskega naselja na Planinski cesti. Največjo kritičnost tega križišča 
predstavlja hitrost vozil. Križišče ima prehod za pešce in pločnik. Drugih označb za šolsko pot ni, kar je 
velika težava. 
 
Križišče v NHM pod ZD Sevnica 
 

 
 
Križišče prečka precejšnje število otrok iz Naselja heroja Maroka (NHM); je slabo organizirano in pešec 
se znajde v negotovosti z ostalimi udeleženci v prometu. 
 
Križišče pri optiku 

 
 
Križišče prečkajo otroci iz NHM in naselja za Kopitarno; je razmeroma zahtevno in neoznačeno za šolsko 
pot. 
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Križišče pri pekarni Kruhek 

 

    
 
Križišče je utesnjeno – po desni strani ima ozek pločnik – nepregledno in nevarno, še posebej za 
kolesarje. 
 
Krožišče pri bencinski črpalki 

 

 
 
Krožišče je zelo prometno in nedograjeno; signalizacija je postavljena – za pešce in kolesarje je 
poskrbljeno. 
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Prehod čez železniško progo 
 

 
 
Prehod je zavarovan s polzapornicami in ga prečka manjše število otrok.  
 
Križišče pred gostilno Plauštajner 
 

 
 
Križišče nima posebnosti – prehod za pešce je po desni strani križišča. 
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Prometna situacija pri gostilni Plauštajner 

 

 
 
Ožina pri gostilni predstavlja prometno utesnjenost – ozek pločnik in ob udeležbi večjih vozil predstavlja 
za otroke večjo nevarnost. 
 
Križišče z brvjo pri taborniškem domu 
 

 
 
Zaradi nepreglednosti ovinka in velikih hitrosti vozil je odsek šolske poti zelo nevaren. 
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4 Skrb za varnost otrok na šoli 

Z uvedbo devetletne osnovne šole na OŠ Sava Kladnika Sevnica se prometna situacija v neposredni 
bližini okolice šole zelo spreminja. Visoka koncentracija prometa predstavlja veliko nevarnost za šolske 
otroke, še zlasti za otroke 1. razreda devetletne osnovne šole. Ob vpisu otrok v osnovno šolo je šola 
izvedla anketo s starši, kako bodo otroci prihajali v šolo. Analiza ankete je pokazala, da bo približno 60 
% staršev izvajalo prevoz prvošolcev do šole in domov. Vključeni so bili vsi tisti, ki niso vezani na javni 
prevoz, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki bodo kasneje vezani na javni prevoz. 
 
V prvi razred je vpisanih 75 otrok, kar pomeni, da se bo hkrati pojavilo veliko število osebnih vozil. Za 
zaustavljanje in parkiranje vozil na parkirnih prostorih za trgovinami ni prostora, zato se bo vsa 
prometna situacija odvijala pred šolo in na že tako polnem parkirnem prostoru. Od 75 otrok 1. razreda 
devetletke bo 50 do 55 otrok (varstvo, podaljšano bivanje) hodilo skupaj s starši ali skrbniki oz. 
pooblaščeno osebo do vhoda šole.   

 

 
 

Večina prvošolcev bo prihajalo v šolo s spremstvom in prevozi staršev ali skrbnikov.  
 
Prihod vozačev prvošolcev 
 
Otroke, ki jih pripeljejo starši, izročijo vzgojiteljici in učiteljici v avli šole. Za varen prihod in odhod otrok 
v šolo so odgovorni starši oz. skrbniki. 
 
Učence, ki bodo prihajali z avtobusom, bodo na avtobusnem postajališču sprejele učiteljice in 
vzgojiteljice.  Odpeljale jih bodo v skupini v šolo. 
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Šolsko avtobusno postajališče 

 

5 Prometno varnostna preventiva na šoli 

 
Glede na predhodne zglede nevarnejših mest na poti otrok do šole razredniki in učitelji pri 
prometnoučnih vsebinah obravnavajo nevarna mesta in iščejo skupne rešitve za večjo varnost.  
 

  
 
Razredniki prvošolcev organizirajo prve učne ure s policisti prometniki na prostem v prometnih 
situacijah. 
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V začetku šolskega leta skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica ter 
policijsko postajo načrtujemo varnostne ukrepe in akcije: 
 

- označitve s transparenti začetek šolskega leta 
- označitve šolskih poti z znaki za krajši čas (triopan znaki) 
- prisotnost policistov pred šolo v prvem tednu pouka 
- opozorilo voznikom preko lokalnega radia in lokalne TV 
- obravnava vsebin o prometni varnosti na začetku šolskega leta pri vseh predmetih in razrednih 

urah 
- izvedba tehniškega dne na temo promet 
- sodelovanje otrok v natečajih za najboljšo risbo, spis na temo promet 
- projekt Pasavček 

 

 
 
Na šoli deluje prometni krožek na razredni in predmetni stopnji.  
 
Na razredni stopnji v petem razredu večina učencev opravi kolesarski izpit, tako osvojijo najzahtevnejša 
znanja prometne varnosti. 

 
V prometni dejavnosti na predmetni stopnji se učenci udeležijo tekmovanja »Kaj veš o prometu«.  
 
Na razredni stopnji v vsakem oddelku izberejo dva poverjenika za prometno osveščanje, ki skrbita za 
prometni kotiček in bogatita prometno kulturo. 
 
Šola omogoči, da avtošola pripravlja učence, ki so dopolnili 14 let, na opravljanje izpita za kolo z 
motorjem.  
 
V prvem razredu izvedemo anketo o varni poti v šolo zaradi spodbuditve zavesti in odgovornosti staršev 
do prometne varnosti njihovih otrok na poti v šolo. 
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6 Visoka prometna kultura naj bo naš način življenja 

6.1 Vožnja otrok v avtomobilu 

Življenje otrok je v vaših (naših) rokah 
 
V osebnih avtomobilih se otroci lahko vozijo le v, glede na njihovo starost, primerno zavarovanih 
ležiščih, homologiranih otroških varnostnih sedežih ali s homologiranimi pripomočki, ki omogočajo 
uporabo običajnih varnostnih pasov. Ležišča ali sedeži so lahko v skladu z navodili proizvajalca pripeti na 
prvem ali zadnjem sedežu, medtem ko v osebnih avtomobilih, v katerih zaradi konstrukcijskih lastnosti 
otroka v skladu z zgoraj navedenim ni mogoče zavarovati, otroci do 12 leta starosti lahko sedijo le na 
zadnjih sedežih. Z varnostnimi pasovi morajo biti med vožnjo pripeti voznik in potniki na vseh sedežih, 
kjer so vgrajeni varnostni pasovi (izjema so osebe, ki z zdravniškim spričevalom dokažejo, da 
varnostnega pasu ne morejo uporabljati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko otrok zraste do 150 cm ... 

Dojenček 

Za otroke do 4 let oz. 18 kg 
Jahač 

Nosečnost 
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Dojenček, pripet v varnostnem sedežu na prednjem sedežu 

 

 
Varno pripeta otroka v svojih sedežih 

 
Prvošolec varno na poti v šolo tudi kot potnik 
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Otrok naj izstopa na varno stran. 

7 Otrok naj postane zgleden pešec. 
 

Otroci potrebujejo pomoč in nadzor. 

 
Prometna vzgoja mora biti na vsakem koraku. 

 
Otroku razložimo prometno situacijo. 
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Otrok mora vedeti in razumeti. 
 

 
Kakor ravnamo mi, tako bo kasneje otrok. 
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Naučimo otroka pravilnega ravnanja. 
 

 
 

 
Kjer ni pločnika ... 
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Za otroka promet predstavlja stresno situacijo. 
 

 
 

Pomagajmo otroku. 
 

 
Da bo varnejši, naj hodi na naši desni. 
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Prečkanje ceste je lahko zelo nevarno. 
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Otrok naj bo dobro viden. 

 

 
 

Otrok mora nositi rumeno rutico in kresničko. Svetla oblačila  
z odsevniki ga naredijo v mraku ali temi bolj vidnega. 
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Sposobnosti otrok 
 

 
 

Zorni kot vidnega polja šestletnega otroka še ni dokončno razvit, sposobnost odločanja je počasna. 
 
 
 
 
 

Literatura:  
Povzeto po brošuri Prvi koraki v svetu prometa Sveta za preventivo v cestnem prometu RS 
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8 ZBRANA PRAVILA VARNOSTI 

OTROK V CESTNEM PROMETU 
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Otroci v prometu 
 
"Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh 
drugih udeležencev."  
"Kadar so udeleženci v cestnem prometu otroci, starejši ljudje, slepi invalidi ter druge osebe, ki niso v 
celoti sposobni za samostojno udeležbo v cestnem prometu, je voznik motornega vozila dolžan nanje 
posebno paziti in jim, če zakon tako predpisuje, tudi pomagati." 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa zgoraj navedeni načeli določa kot izhodišče za varstvo otrok v 
cestnem prometu. Glede na to, da otroci predstavljajo šibkejše udeležence v prometu, bi določili morali 
imeti pred očmi ves čas. Za zagotavljanje varnosti otrok v prometu je pomembna tako njihova vzgoja 
kot tudi vzgoja oziroma pravila za ravnanje drugih udeležencev v prometu ob srečanju z najmlajšimi na 
cesti. Število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi otroci, jasno kaže na stopnjo družbene in 
individualne "prometne kulture". Glede na to, da je slednja skladno z dejanskim stanjem v prometu še 
vedno na zaskrbljujoči ravni, so še zlasti pomembna pravila, ki naj bi udeležence v prometu prisilila k 
ustreznemu ravnanju, k dvigu "prometne kulture" ter zmanjšanju števila prometnih nesreč.  
Kaj torej z namenom varstva otrok v cestnem prometu določa zakonodaja?  
 
 

O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP) 
(izvlečki) 

7. člen 
(odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov) 

(1) Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko 
je ta udeležen v cestnem prometu. 

(2) Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prejšnjega odstavka nastopi zlasti tedaj, ko starši, skrbniki 
oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju s predpisi 
tega zakona. 

(3) Z globo 160 eurov se kaznujejo za prekršek starši, skrbniki oziroma rejniki, katerih otrok ali 
mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva 
nad njim. 

(4) V primeru opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom so osebe iz prvega 
odstavka tega člena dolžne plačati stroške iz 18., 19. in 36. člena tega zakona. 

31. člen 
(območje umirjenega prometa) 

(1) V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa. 

(2) Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti 
pozorni na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju. 

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v 
nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena. 

(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki v območju umirjenega prometa 
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena. 
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32. člen 
(območje za pešce) 

(1) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev 
oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev. 

(2) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejavnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, 
gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se 
opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in vozila za zbiranje 
in odvoz odpadkov in vozila, ki jih vozijo vozniki iz prvega odstavka 69. člena tega zakona. Druga vozila 
smejo zapeljati v območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo. 

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo 
prvega ali drugega odstavka tega člena. 

33. člen 
(varnostni pas) 

(1) Med vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, 
pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za avtobuse mestnega potniškega prometa in za 
avtobuse, ki imajo stojišča, na katerih osebe stojijo. 

(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega odstavka tega člena, ki z veljavnim 
zdravniškim potrdilom dokaže, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne more uporabljati. 

(4) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebam na zadnjih sedežih v vozilih policije in vojaške 
policije, če uporaba varnostnega pasu onemogoča izvajanje uradnih nalog. 

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega 
odstavka tega člena. 

2. Posebni ukrepi za varno udeležbo v cestnem prometu 

34. člen 
(zaščitna čelada) 

(1) Voznik in potnik na mopedu, lahkem štirikolesu, motornem kolesu, trikolesu in štirikolesu brez 
zaprte kabine mora med vožnjo nositi na glavi ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično 
čelado. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku 
na vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnim predpisom, 
kadar uporabljata v vozilo vgrajeni zadrževalni sistem. 

(3) Otrok mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi 
takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik. 

(4) Jahač mora imeti med ježo na glavi zaščitno čelado. 

(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek: 
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1. voznik ali potnik na mopedu, lahkem štirikolesu, motornem kolesu, trikolesu in štirikolesu brez 
zaprte kabine, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena, 

2. jahač, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, 
3. starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, kadar otrok med vožnjo kolesa kot voznik, jahač 

ali potnik ne uporablja zaščitne čelade. 

61. člen 
(odpiranje vrat vozila) 

(1) Med vožnjo morajo biti vrata vozila zaprta. 

(2) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu ni dovoljeno odpreti vrat, če bi se s tem oviralo ali ogrozilo 
drugega udeleženca cestnega prometa. 

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 

62. člen 
(zapustitev vozila) 

(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da se vozilo ne more samo premakniti in vozilo 
zavarovati pred neupravičeno uporabo. 

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

83. člen 
(udeležba pešcev v cestnem prometu) 

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. 

(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo 
hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim 
motorjem. 

(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti 
ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. 

(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje 
(nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.). 

(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina 
pešcev, mora v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine namenjene hoji pešcev, hoditi ob 
desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi na svoji levi 
strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku. 

(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. 
Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči 
neprekinjena ločilna črta. 
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(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora 
prepričati, če to lahko varno stori. 

(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, 
tretjega, četrtega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organizator skupine pešcev, ki 
ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.  

84. člen 
(označitev pešcev) 

(1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora 
imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo, 
pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti drugih 
udeležencev v cestnem prometu. 

(2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču 
ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja 
belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z 
vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali odsevnik iz drugega odstavka 87. člena tega zakona. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v 
neosvetljenem naselju po vozišču, uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki 
oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci cestnega 
prometa pravočasno opazijo. 

(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni označen v skladu z določbami tega člena in 
organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena.  

87. člen 

(varstvo otrok) 

(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh 
drugih udeležencev. 

(2) Otroci morajo 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. 

(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika 
iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. 

(4) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno če se pričakuje večje število otrok na enem mestu 
(prihod ali odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost 
cestnega prometa, ustanove, društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem 
prometu. 

(5) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce mora biti oseba, ki varuje otroke pri 
prečkanju vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo rumene barve z vdelanimi 
odsevnimi trakovi bele barve, pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni 
prometni znak "Ustavi!", s katerim ustavi prometni tok vozil in omogoči otrokom varno prečkanje vozišča. 

(6) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo pred prehodom za pešce in pustiti otroke 
mimo. 
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(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki 
oziroma rejniki otroka. Otroci, 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. 

(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki 
prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi 
razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom. 

(9) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, mora pooblaščena uradna oseba 
obvestiti njegove starše, skrbnike oziroma rejnike. 

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka 
tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.  

90. člen 
(prevoz skupine otrok) 

(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih 
v tem zakonu in zakonu, ki ureja motorna vozila, izpolnjuje tudi druge predpisane posebne pogoje. 

(2) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora, razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem 
linijskem prevozu, spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener ipd.), star najmanj 21 
let, ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v 
avtobusu. 

(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti 
na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni 
drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi 
pasovi. 

(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki najmanj eno leto poklicno 
vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno 
leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna 
vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati 
skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil 
motorna vozila kategorije B. 

(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka dokazuje voznik s potrdilom o poklicnih vozniških 
izkušnjah, ki ga izda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške 
izkušnje. Potrdilo o poklicnih vozniških izkušnjah se izda na posebnem predpisanem obrazcu. 

(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati del, ki bi lahko vplivala 
na njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila. 

(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, 
da ne zmore varno voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje policist 
preveri njegovo psihofizično stanje. 
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(8) Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno. Predpisano označeno 
mora biti tudi vozilo s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok, in sicer ves čas 
prevoza in ne glede na število otrok v vozilu. 

(9) Voznik ne sme označiti vozila s predpisanim znakom za prevoz skupine otrok v nasprotju z določbo 
osmega odstavka tega člena.  

(10) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo drugega 
odstavka tega člena. 

(11) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(12) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 80 eurov. Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

91. člen 
(vstopanje in izstopanje potnikov) 

(1) Mimo avtobusa ali avtotaksi vozila, ustavljenega na zaznamovanem mestu na vozišču ali na 
zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila, morajo vozniki voziti tako, da je 
zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo 
in posebno previdno. 

(2) Avtobusu je treba v naselju omogočiti speljevanje s postajališča, ko voznik to nakaže s predpisanim 
znakom. Da bi mu to omogočili, morajo drugi udeleženci cestnega prometa zmanjšati hitrost in, če je 
potrebno, tudi ustaviti. Voznik avtobusa sme dati znak, da bo odpeljal s postajališča, šele ko zapre vrata 
in je pripravljen za vključitev v cestni promet. V promet se sme vključiti le, če s tem ne ogroža drugih 
udeležencev cestnega prometa. 

(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in 
ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik dolžan voziti z zmanjšano 
hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti. 

(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, 
ker otroci vstopajo ali izstopajo, ustavljeno na smernem vozišču, vožnja mimo za vozila, ki vozijo po istem 
smernem vozišču, ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni 
smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti. 

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena in voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka 
tega člena.  

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo 
tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 

93. člen 
(kolesa in kolesa s pomožnim motorjem) 

(1) Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri 
vožnje. 
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(2) Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, 
če širina poti to omogoča. 

(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano: 
4. voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklopnih vozil iz četrtega in petega odstavka 

tega člena; 
5. pustiti se vleči ali potiskati; 
6. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji; 
7. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače. 

(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da 
voznik kolesa lahko obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne more samo odpeti. 
Priklopno vozilo ne sme biti širše od 100 cm. Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti 
nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti 
nad njim prižgana pozicijska svetilka, ki oddaja rdečo svetlobo. 

(5) V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v priklopnem vozilu, 
konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklopno vozilo mora ustrezati 
pogojem iz 1. in 4. točke šestega odstavka tega člena. 

(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež 
za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. 
Sedež za otroka mora biti narejen tako, da: 

8. ustreza velikosti otroka; 
9. je trdno povezan s kolesom; 
10. je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti; 
11. onemogoča poškodovanje otroka. 

(7) Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne konstrukcije, ki je izdelano tako, da omogoča 
varno vožnjo. 

(8) Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna oseba. 

(9) Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za 
osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo 
svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali 
oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike. 

(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa. 

(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s pomožnim motorjem. 

(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka na 
kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema voziloma, v nasprotju 
z določbo šestega, osmega ali desetega odstavka tega člena ter udeleženec cestnega prometa, ki ravna 
v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka tega 
člena. 
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9 Zbirnik zakonodaje  

 
Glede obsega zakonodaje in podzakonskih aktov z navedenega področja priporočamo, da naštete pravne 
akte sami poiščete na spodnji spletni povezavi, kjer so objavljeni tudi uradni ter neuradni čistopisi 
predpisov: 

 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3031 

 
 

Z A K O N  
O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2) 

Avtobusne relacije šolskih prevozov Sava Kladnika Sevnica 
 

 

Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število voženj 
Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

2 2.3 
Orehovo–Ledina– Zajčja 

Gora–  
OŠ Sava Kladnika Sevnica 

48 km 
 

avtobus 

1 zjutraj 
2 popoldan 

22 

2 2.4 
Žigrski vrh–OŠ Sava 

Kladnika Sevnica 
1 zjutraj 

2 popoldan 
22 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3031
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Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število voženj 
Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

5 5.1 
Impoljca–Studenec– 
Zavratec–Brezovo– 

Zavratec–Loke–OŠ Sevnica 
38 km 

1 zjutraj 
2 popoldan 

47 

 

 

 

Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število voženj 
Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

6 6.2 
Šetenje–Drožanje–OŠ Sava 

Kladnika Sevnica 
30 km 

avtobus 
1 zjutraj 

2 popoldan 
52 



 36 

 

Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina linije 
za  

1 vožnjo 
zjutraj 

Število voženj 
Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

7 7.1 
Pokojnik–Zabukovje, Dol 
(križišče za Zabukovje)–

54 km 
avtobus 

1 zjutraj 
2 popoldan 

52 
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Podgorje ob Sev.–Orešje 
nad Sev.–OŠ Sevnica 

 7.2 
Orehovo–Črni potok– Breg–

Breg (ŽP)–                             
Račica–Loka 

1 zjutraj 
2 popoldan 

52 

 

 
 

Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število 
voženj 

Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

8 8.2 
Pokojnik – Zabukovje– Trnovec–
Podvrh–Marof– Lončarjev  Dol–

OŠ Sava Kladnika Sevnica    
38 km 

1 zjutraj 
2 popoldan 

47 
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Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število 
voženj 

Ocenjena  
kapaciteta  

Vozila 
 

9 9.2 
Prešna Loka–OŠ Sevnica  

. 
32km 

 
1 zjutraj  

2 popoldan 
50 
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Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število 
voženj 

Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

10 10.1 
odcep za Razbor 4–Breg– 
Okroglice 33 (Močivnik)– 
Lisce–Orešje–OŠ Sevnica 

17 km 
1 zjutraj 

2 popoldan 
30 
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Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število 
voženj 

Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

14 14.2 Žigrski vrh–OŠ Sevnica   1 zjutraj 
1 popoldan 

8+1 

 14.3  Zabukovje 50–Metni Vrh–
OŠ Sevnica 

1 zjutraj 
1 popoldan 

8+1 
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Podružnica OŠ Loka pri Zidanem Mostu 

Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število 
voženj 

Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

13 13.1 

Jelša–Razbor 4– Razbor 19–
Okroglice (Močivnik)–OŠ 
Loka pri Zidanem Mostu 

Loka 

36 km 

1 zjutraj 
1 popoldan 

8+1 

 13.2 
Žirovnica 13–OŠ Loka pri 

Zidanem Mostu Loka   
1 zjutraj 

1 popoldan 
8+1 

 13.4 
Radež 27–OŠ Loka pri 

Zidanem Mostu 
1 zjutraj 

2 popoldan 
8+1 

 13.5 
Slap 4–OŠ Loka pri Zidanem 

Mostu 
1 zjutraj 

1 popoldan 
8+1 
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Podružnica OŠ Studenec 

 Številka 
linije 

Številka 
pododseka 

Relacija 

Dolžina 
linije za  
1 vožnjo 
zjutraj 

Število 
voženj 

Ocenjena  
kapaciteta 

vozila 

1  

Zavratec, M. Hubajnica, G. 
Impolje, Loke, Gorenje Orle, 
Zavratec, Rovišče, Ponikve, 

Novo, Studenec, Ilovec, 
Studenec, Zavratec 

32 km 
 

avtobus 

1 zjutraj 
2 popoldan 

16 
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Na podlagi določil 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 59/2001, 71/2004, 
23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 
107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013), 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS št. 16/2007; 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15)  ter Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Ur. l.  RS št. 46/2015), se sprejme 
 

PRAVILA O VARSTVU UČENCEV VOZAČEV (povzetek) 
 

1.Organizacija 

S temi pravili se ureja organizacija izvajanja oz. zagotavljanja varstva učencev, ki morajo čakati na 
organiziran prevoz (učenci vozači). Pod nadzor dežurnega učitelja sodijo tudi učenci, ki čakajo na izbirne 
vsebine. Šola ne zagotavlja varstva učencem, ki čakajo na trening ali druge dejavnosti zunanjih 
izvajalcev. 
Varstvo vozačev traja od 11.30 do odhoda zadnjega avtobusa oz. kombija in poteka v naravoslovni 
učilnici ali na ploščadi pred šolo, v primeru slabega vremena – v avli. O ustreznosti naravoslovne 
učilnice presodi dežurni učitelj (namočen teren, zasnežen teren, spolzek teren …). Učenci vozači od 6. 
do 9. razreda se lahko zadržujejo 6. šolsko uro pod vodstvom dežurnega učitelja v zadnji učilnici v 
pritličju (BKK) oz. na zunanjih površinah (igrišče) po presoji dežurnega učitelja, vendar se morajo javiti 
dežurnemu učitelju, ki ga zabeleži v listo prisotnosti. 
Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo učenci vozači v varstvo vozačev in se ne 
zadržujejo (sprehajajo) prosto po šoli. 
Učence vozače 1. razreda ob prihodu v šolo spremljajo razredniki do svojih garderob prvi mesec pouka. 

1. Oznake in vozni red 

Na avtobusnem postajališču učence vozače opozarjajo postavljene table z izpisom smeri in časa 
odhodov avtobusov. Vidne oznake z relacijo vožnje morajo biti tudi na avtobusih.   
Obvestila za  učence in starše o varstvu vozačev se nahajajo na zunanjem panoju pred vhodom v šolo. 
Vsi učenci vozači ob začetku šolskega leta prejmejo zgibanko z vsemi pomembnimi informacijami glede 
organizacije varstva vozačev. 
 

2. Evidenca 

Učenec, ki pride v varstvo vozačev, se mora zglasiti pri dežurnem učitelju, ki ga vpiše oz. zabeleži 
prisotnost v evidenco (na seznam). 
 

3. Dejavnosti 

V času varstva vozačev učenci delajo domačo nalogo, igrajo družabne igre, berejo knjige, obiščejo 
šolsko knjižnico oz. izvajajo dejavnosti, ki jih pripravi dežurni učitelj. 
 

4. Prepovedi 

Učenci vozači v času varstva vozačev ne smejo zapuščati za to določenih prostorov brez vednosti 
dežurnega učitelja oz. se lahko nahajajo le tam, kjer določi dežurni učitelj. 
Učencem v varstvu vozačev ni dovoljeno: 

 plezanje po drevju; 

 plezanje in posedanje na kovinski ograji; 

 zadrževanje na urejenih površinah v naravoslovni učilnici; 

 kepanje in obmetavanje z raznimi predmeti; 

 za učence od prvega do petega razreda ni dovoljeno odhajanje v trgovine, ker je nevarna 

prometna pot; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
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 odhajanje iz šole v času organiziranih šolskih dejavnostih; 

 zadrževanje na pločniku in stopnicah, ki vodijo na dovoz za avtobuse. 

V varstvu vozačev je prepovedano uporabljati mobilni telefon in druge avdiovizualne naprave. Učenec 
lahko telefon v nujnih primerih uporabi le z dovoljenjem dežurnega učitelja in ob njegovi prisotnosti. V 
primeru kršitve, dežurni učitelj telefon zaseže in ga odnese razredniku oz. pomočniku. 

 
5. Zapuščanje varstva vozačev 

Učenci vozači lahko zapustijo prostor, ki je namenjen varstvu vozačev (brez posebne izkaznice), v 
spremstvu staršev oz. njihovih zakonitih zastopnikov. 
Učenci lahko z vednostjo učitelja brez posebne izkaznice odidejo le v trgovino Kruhek (varna prometna 
pot). 
Odhajanje iz šole v času varstva vozačev je dovoljeno le s posebno izkaznico, ki je podpisana s strani 
staršev. Učenec izkaznico pred odhodom izroči dežurnemu učitelju. Starši vložijo vlogo za izdajo 
izkaznice v tajništvo šole in s tem prevzamejo tudi odgovornost za čas, ko je učenec zapustil varstvo 
vozačev z dovoljenjem staršev. Izkaznica je veljavna eno šolsko leto oz. do preklica. 
Učenci vozači, ki so pridobili izkaznico za izhod iz šole, jo morajo ob koncu šolskega leta vrniti 
razredniku. 

6. Vstopanje na avtobus 

Pred odhodom avtobusa se učenci vozači zberejo v koloni nad stopnicami. Kolona se pomakne pod 
nadzorom učitelja do avtobusa šele, ko voznik ustavi avtobus in odpre vrata avtobusa; na znak 
dežurnega učitelja. 
Pri vstopanju na avtobus imajo prednost mlajši učenci. Prepovedano je vrivanje v kolono. Na začetku 
šolskega leta se med učenci 8. in 9. razreda določijo tutorji, ki prevzamejo skrb za varen vstop 
prvošolčkov na avtobus.  

7. Pravila na avtobusu 

Pravila lepega vedenja veljajo tudi na avtobusu. Učenci morajo upoštevati tudi določila Zakona o 
varnosti cestnega prometa (Ur. list št. 00/04) in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in 
vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok.  

10. Dolžnosti učencev vozačev 
Učenci vozači so dolžni upoštevati navodila dežurnih učiteljev in vseh ostalih zaposlenih na šoli.  

11. Kršenje pravil 

V primeru kršitve Pravilnika o varstvu vozačev dežurni učitelj obvesti razrednika. V primeru težje kršitve 
pa tudi vodstvo šole. Razrednik v dogovoru z dežurnim učiteljem izreče po Pravilih šolskega reda 
ustrezen ukrep in obvesti starše.  

12. Dopolnitve pravil 
Učenci, starši in učitelji lahko predlagajo spremembe in dopolnitve pravil o varstvu učencev v Svetu 
šole, na Svetu staršev, v Skupnosti učencev šole, na strokovnih aktivih. 
 

13. Končne določbe 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o varstvu učencev vozačev v OŠ Sava Kladnika 
Sevnica z dne 7. 1. 2008.  
Ta pravila o varstvu učencev vozačev začnejo veljati in se uporabljati 1. oktobra 2015. 
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10 KOLESARSKI IZPIT 

10.1 ZAKONSKA PODLAGA: 

 
- IZOBRAŽEVALNI PROGRAM USPOSABLJANJA ZA VOŽNJO KOLESA (devetletna OŠ) 
- SKLEP STROKOVNEGA SVETA RS (11. 3. 2004) 
- ZAKON O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU, 137. ČLEN – POGOJI ZA VOŽNJO VOZIL, ODSTAVEK 

1, 2, 3, 4 IN 7 ter 8 

10.2 KOLESARSKI IZPIT V DEVETLETNI ŠOLI 

Šola organizira preverjanje znanja in praktičnih sposobnosti za samostojno vožnjo kolesa (kolesarski 
izpit) po opravljenem usposabljanju učencev, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo starost 10 let.  
Izjemoma se, po dogovoru s starši oziroma skrbniki, v okviru zakonskih določil, za preizkus lahko 
odločijo tudi učenci, ki so mlajši, če to narekujejo potrebe (prevoz v šolo iz krajev s slabimi prometnimi 
povezavami) in to dopuščajo prometnovarnostne razmere ter umska in telesna razvitost učenca. 
Preverjanje organizira in vodi učitelj, koordinator prometne vzgoje, ki je uspešno opravil seminar za 
kolesarjenje v osnovni šoli. 
Preverjanje praktičnega znanja in sposobnosti za vožnjo kolesa je posamično. Učenec ga opravlja na 
prometnem poligonu. 
Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit sta brezplačna. 
 
Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati: 

- da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu; 
- da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v prometu;  
- da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med udeleženci v 

prometu; 
- da zna pravilno presojati možnosti in omejitve kolesarja v prometu.  

10.3 POGOJI ZA IZPELJAVO 

RODITELJSKI SESTANEK (september – 5. razred): 
- seznanitev staršev 
- soglasje v podpis staršem za opravljanje kolesarskega izpita 
- nakup kolesa in čelade 

 
SODELOVANJE z zunanjimi sodelavci: 

- policisti, člani SPV, Planinsko društvo Sevnica, Kolesarsko društvo Sevnica 
 

10.4 TEORETIČNI DEL KOLESARSKEGA IZPITA (4. razred; 20 ur): 

 
a) Izvajanje teoretičnega dela: 

- pri rednem pouku 10 ur (DRU, NIT, SLO); 
- razrednikove ure 10 ur ali pri dnevih dejavnosti (načrtovati v LP predmetov); 
- usvajanje novih snovi, ponavljanje in utrjevanje prometnovzgojnega in  teoretičnega znanja s 

pomočjo: 
- treh zgoščenk: S kolesom v šolo (učne vsebine, vaje iz učnih vsebin, izpit); 
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- ostalih gradiv (magnetna tabla, prosojnice, kolo, slike koles; prometnovarnostni načrt šole, 
opazovanje prometnih situacij …). 

 
b) Preverjanje in ocenjevanje  teoretičnega dela kolesarskega izpita 

- preverjanje teoretičnega znanja (ob računalniku, v skupinah);  
- ocenjevanja znanja (analiza napak – individualno); 
- ponovni preizkus (največkrat 2x); individualen pristop. 

 
c) Teoretično usposabljanje: 

- Splošne vsebine 
- Varno kolo 
- Prometni znaki 
- Vožnja s kolesom 
- Upoštevanje pravil 
- Mimovožnja 
- Prehitevanje 
- Zavijanje v desno 
- Zavijanje v levo 
- Ravnanje kolesarja pri prehodu čez železniško progo 
- Zunanji dejavniki varnosti v prometu 
- Kolo in njegovo vzdrževanje 
- Vrste kolesarjenja 
- Kolesarnica, vzdrževanje kolesarnice in red v kolesarnici 

 
d) Prometni znaki:  

- znaki nevarnosti (naziv, vrsta, oblika in bistvo nevarnosti); 
- znaki izrecnih odredb (prepovedi, obveznosti, omejitve), zlasti tistih, ki zadevajo pešce in kolesarje; 
- znaki obveščanja, pomembni za ravnanje in varnost  
- kolesarjev in pešcev;  
- svetlobni prometni znaki (semafor za vozila, za kolesarje, za pešce); 
- označbe na cestišču (polna črta, dvojna, prekinjena itd.);  
- znaki, ki jih udeležencem v prometu dajejo pooblaščene osebe. 

 
e) Varno kolo: 

- obvezna oprema kolesa in kolesarja (krmilo, zavore, luči, odsevniki, zvonec, kolesarska čelada); 
- pravilne nastavitve obvezne opreme in drugih naprav na kolesu;  
- tehnični pregled kolesa in nalepka Varno kolo;  
- kaj je treba upoštevati pri nakupu kolesa;  
- izbira kolesarske čelade in pravilna uporaba.  

10.5 PRAKTIČNI DEL KOLESARSKEGA IZPITA (september, 5. razred): 

a) PREGLED KOLES  – mentor oz.policist: 
- izpolni poročilo o pregledu kolesa, 
- opozori na odpravo morebitnih pomanjkljivosti, 
- opravi ponoven pregled, 
- opozori na nalepko Varno kolo. 

 
b) KOLESARSKE ČELADE: 

- obvezne za vse učence, primerne velikosti, nepoškodovane, ustrezno zapenjanje. 
          

c) ŠPORTNI POLIGON (dan dejavnosti – kolesarjenje): 
- oddelčne skupnosti se pred izvedbo spretnostne vožnje seznanijo z vsebinami varne vožnje; 
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- v septembru vsak učenec opravi 5 ur vožnje na prometnem in spretnostnem poligonu.   
 

d) KOLESARSKE IZKAZNICE: 
- razredniki seznanijo starše o celotnem poteku kolesarskega izpita; 
- učenci prinesejo podpisana soglasja in kolesarske izkaznice, s katerimi starši dovoljujejo svojemu 

otroku vožnjo po javnih prometnih površinah (137. člen – Pogoji za vožnjo vozil).  
 
e) PRAKTIČNA VOŽNJA V PROMETU IZVEN REDNEGA POUKA (september – oktober): 

 
- vsaka skupina opravi 5 ur vožnje: 

- prve 3 ure vozi učitelj pred njimi 
- 4. ura preverjanje 
- 5. ura ocenjevanje 

- obvezna oprema: 
- L oznake za učence 
- čelade 
- brezhibno kolo 

- ostale naloge: 
- spremstvo mentorja, policije, člani PD Sevnica, Kolesarsko društvo Sevnica; 
- skrb za varnost na križiščih, izvozih, uvozih; 
- na kontrolnih točkah se vrednoti ravnanje otroka; 
- rezultate zapisuje izpitna komisija v ocenjevalne liste; 
- po končani vožnji se komisija sestane in pogovori o vožnji vsakega posameznika; 
- analiza dela: organizacija, pomanjkljivosti, novosti, spremembe, smernice za nadaljnje 

izvedbe. 
Učenci, ki ne opravijo izpita, lahko ponovno pristopijo k izpitu v naslednjem oz. dodatnem roku.  
 
f) PODELITEV KOLESARSKIH IZKAZNIC: 
 

- ravnatelj/ica podpiše kolesarske izkaznice, 
- slovesna podelitev kolesarskih izkaznic ob prisotnosti vseh sodelujočih 

 
Viri: 
 
Zakon o varnosti v cestnem prometu, AMZS, Ljubljana 2004. 
Skupina avtorjev: Delovna gradiva, Šmarješke Toplice 2005. 
Baloh, Stanka et al.: Psihologija v cestnem prometu s prometno etiko, AMZS, Ljubljana 1983. 
Juvan, Iztok: Bistro glavo varuje čelada, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Ljubljana 
1995. 
Varni v cestnem prometu, Primotehna, d. o. o., Maribor 2004. 
Kuclar, Helga: S kolesom v promet, AMZS, Ljubljana 1996. 
Levičnik, Marjanovič, Polič: Priročnik za prometno vzgojo v osnovni šoli, Tehniška založba Slovenije, 
Ljubljana 1986. 
Polič, Zabukovec, Žlender: Prometna psihologija, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
Ljubljana 1996. 
Tomšič, Marjan; Trček, Jože: Kolesar, gradiva za prometno vzgojo v osnovni šoli, Tehniška založba 
Slovenije, Ljubljana 1980 ... 
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10.6 Projekti: 

- Bodi previden in viden 
- Tekmovanje KAJ VEŠ O PROMETU 
- Teden prometne varnosti 
- Peš v šolo 
- Kolesarski izlet 
- Dan s policistom (naravoslovni dan) 
- Tehniški dan promet 
- Kolesarski izpit 
- Policist Leon svetuje – 5. razred 

 
Prometnovarnostni načrt je potrdila ravnateljica Mirjana Jelančič, prof., in začne veljati 1. 9. 2016. 
 
 
Sevnica, 31. 8. 2016 

Prometnovarnostni načrt šole vodi in ureja Janez Virtič. 


