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UVOD 

Načrt šolskih poti OŠPP Dečkova je pripravljen v skladu z dokumentom »Smernice za 

izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in pregled varnosti na šolskih poteh ter 

označevanje šolskih poti«, ki ga je izdala Javna agencija RS za varnost prometa. Osnovni 

namen dokumenta je prispevati k večji varnosti šolarjev v cestnem prometu, in sicer z 

določitvijo in nazorno predstavitvijo šolskih poti, ki so za učence najvarnejše, z 

opredelitvijo nevarnih mest in kritičnih točk ter  z vzgojno-preventivno vsebino, ki je 

namenjena tako šolarjem kot tudi njihovim staršem, učiteljem … Smernice za šolske 

poti so prvenstveno namenjene varnejšim šolskim potem za šolarje – pešce. Posredno 

se na ta način promovira tudi zdrav in varen način mobilnosti. 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI 

Osnovna šola s prilagojenim programom Dečkova je organizacijska enota Centra 

Janeza Levca Ljubljana. Nahaja se na Dečkovi ulici 1b za Bežigradom v Ljubljani. 

Ustanovljena je za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z 

motnjami v duševnem razvoju, pogosto pa tudi s pridruženim avtizmom in gibalno 

oviranostjo. Učenci so vključeni v dva programa: Prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom in Posebni program vzgoje in izobraževanja. Naše vodilo 

je, da usposobimo učence za čim bolj neodvisno življenje in zaposlitev. Za doseganje 

slednjih ciljev je naravnano poučevanje akademskih vsebin, kot tudi veščin 

vsakodnevnega življenja in dela. Znanje o pravilnem in odgovornem ravnanju v 

cestnem prometu vrednotimo kot pomemben del veščin za samostojno življenje. 

 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Meje šolskega okoliša ne moremo določiti, saj šolo obiskujejo tako učenci, ki so doma 

iz vseh območij Ljubljane kot tudi njene okolice. Šola sicer meji na Kranjčevo cesto in 

Dečkovo ulico. Šolski okoliš obsega tudi zelenico okoli šole, ki meji na vrtove in 

trgovsko zgradbo. 

Učence z nižje stopnje (od prvega do četnega razreda) vozijo v šolo starši sami ali pa 

jih v šolo pripelje taksi. Učenci višje stopnje (od petega do devetega razreda) se vozijo 

v šolo z mestnim avtobusom, taksijem ali pa jih pripeljejo starši. Nekateri, ki stanujejo 

v neposredni bližini šole, pridejo tudi peš, s kolesom ali s skirojem. 
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PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM PROMETU 

Vir: Smernice za šolske poti 
Strah, R. (2016). Smernice za šolske poti: smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, 
kriteriji in pregled varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti. Ljubljana: Javna agencija 
RS za varnost prometa 

 

Šolar – pešec 

Šolar - pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Načrt 

šolskih poti opredeljuje varnejše poti do šole in poudarja nevarna, bolj izpostavljena 

mesta na šolskih poteh. 

Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden stopi na vozišče, 

preveri, ali se mu približujejo vozila, na način, da pogleda levo, desno in še enkrat levo. 

Prečkanje ceste med parkiranimi vozili odsvetujejo. Če pa v bližini ni prehodov 

za pešce, šolar prečka cesto za zadnjim parkiranim avtomobilom). 

Šolar – pešec uporablja podhode, nadhode in prehode za pešce. Na semaforiziranih 

prehodih za pešce mora počakati na zeleno luč in se prepričati s pogledom levo-desno, 

da so vozniki resnično ustavili. Na ostalih (nesemaforiziranih) prehodih je potrebno, 

poleg naštetega, pozornost nameniti približujočim vozilom, da se ta ustavijo. Šele nato 

lahko šolar varno prečka cesto.  

Učenci 1. razreda, ki so pešci, morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo 

polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, 

če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. 

Ob zmanjšani vidljivosti naj šolarji - pešci med hojo po cesti nosijo na vidnem 

mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, nosijo odsevnik ali odsevni trak. 

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg 

odsevnika, nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. 

Kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze, morajo pešci hoditi ob levem robu vozišča 

v smeri hoje.  

 

Šolar – kolesar 

V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima 

pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let (drugače le v 

spremstvu polnoletne osebe). Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski 

izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko izkaznico. 

Kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem (kolesarske steze, 

poti). 

V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar voziti ob desnem 

robu vozišča (cca. 1 m od roba vozišča). 

Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore, 

zvonec, odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, da je viden tako podnevi kot ponoči ali 
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ob zmanjšani vidljivosti (uporaba signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, 

svetilk). 

Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko 

čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik. 

Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Odsvetuje se tudi 

uporaba slušalk med vožnjo na kolesu. 

Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno. 

Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti v skladu s prometnimi predpisi 

(upoštevati prometne znake in puščice na kolesarski stezi, ki določajo smer prometa 

na njej – napačna smer vožnje je najpogostejša napaka vseh kolesarjev ). 

Kolesarji smejo prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem sestopiti s kolesa in 

ga potiskati ob sebi. Drugače je na prehodu za kolesarje, kjer pa vseeno velja prevoziti 

prehod z veliko mero previdnosti.  

 

 

Šolar – potnik oz. vozač 

Pri vožnji z avtomobili je ključnega pomena, da so otroci vedno pravilno pripeti z 

varnostnim pasom ter, glede na njihovo starost, nameščeni v ustreznem varnostnem 

sedežu.  

Šolarji vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od prometa (npr. 

na pločnik). 

Učenci, ki se vozijo s kombijem ali organiziranim taksi prevozom, morajo upoštevati 

pravila primernega vedenja. 

 

Pravila za učence, ki se vozijo kombijem ali organiziranim taksi prevozom: 

- Učenci pridejo na dogovorjeno postajališče pet minut pred odhodom vozila. 

- Stojijo na ustrezni razdalji od roba cestišča ter počakajo na prevoz. 

- Počakajo, da se vozilo povsem ustavi. 

- Učenci 1. razreda čakajo na prevoz v spremstvu odraslih (starejših od 10 let), ki 

jih morajo pričakati tudi pri prihodu iz šole. Enako velja za učence, ki ne morejo 

sami samostojno sodelovati v cestnem prometu (ne zmorejo razumeti 

nevarnosti v prometu). 

- Učenci šolske torbe med vožnjo držijo na kolenih ali pod sediščem. 

- Učenci morajo biti pripeti z varnostnim pasom. 

- Med vožnjo ne smejo motiti voznika, morajo poslušati in upoštevati njegova 

navodila in opozorila. 

- Učenci se v avtu vedejo vzorno - se ne prerivajo, vpijejo, odpenjajo varnostnega 

pasu, pustijo ostale potnike in opremo v vozilu pri miru … 
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ANALIZA STANJA ŠOLSKIH POTI IN PROMETNE VARNOSTI 
 

Nevarna mesta 

Zaradi nezmožnosti določitve šolskega okoliša, se osredotočamo predvsem na 

neposredno bližino šole. Smatramo, da so najbolj nevarna mesta predvsem prehodi za 

pešce, in sicer: 

 označen prehod za pešce na Vojkovi ulici blizu avtobusne postaje  

 označeni prehodi za pešce v križišču Krajnčeve in Dečkove ulice  

 označeni prehod za pešce na Krajnčevi ulici pri POP TV 

 označeni prehod za pešce pri krožnem krožišču Žale. 

Na teh mestih že nekaj let ni bilo nesreče, kjer bi bili udeleženci učenci naše šole. 

 

 
Slika 1: Označen prehod za pešce (Kardeljeva ploščad) 

 

 
Slika 2: Označen prehod za pešce čez Kranjčevo cesto pri šoli 
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Slika 3: Označen prehod za pešce pri POP TV-ju oz. Hofer-ju 

 

 
Slika 4: Označen prehod za pešce pri krožnem krožišču pri URI Soča 
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Varne šolske poti 

a. Učenci se pripeljejo z mestnim avtobusom do postaje na Vojkovi ulici. Ko 

izstopijo iz avtobusa, gredo po pločniku ob Vojkovi lici, nato pot nadaljujejo po 

pločniku ob Krajnčevi ulici. Cesto prečkajo na označenem prehodu na Dečkovi 

ulici in pot nadaljujejo po pločniku do šole. 

 

 
Slika 5: LPP postajališče - Kardeljeva ploščad 

 

 
Slika 6: Označen in semaforiziran prehod za pešce pri MORS-u 

 

b. Ob vračanju iz šole gredo učenci po pločniku ob Dečkovi ulici in prečkajo cesto 

na označenem prehodu za pešce na Dečkovi ulici. Pot nadaljujejo po pločniku 

ob Krajnčevi ulici in prečkajo Vojkovo ulico pri semaforju. Nato gredo po 

pločniku do avtobusne postaje na Vojkovi ulici. 
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c. Učenci, ki se pripeljejo z mestnim avtobusom do postaje na Linhartovi ulici, 

prečkajo vozišče na označenem prehodu za pešce na Linhartovi ulici in gredo 

po potki do Krajnčeve ulice, kjer jo prečkajo na označenem prehodu za pešce. 

Pot nadaljujejo po dvorišču do šole. Ko se vračajo iz šole, gredo po isti poti v 

obratni smeri. 

 

 
Slika 7: LPP postajališče Savske stolpnice na Linhartovi cesti 

 

 
Slika 8: LPP postajališče Savske stolpnice na Linhartovi cesti 
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Slika 9: Neoznačen in nezavarovan prehod za pešce pri poslovni stavbi CPL 

 

d. Učenci, ki se pripeljejo z mestnim avtobusom do postaje Žale iz smeri Jarš, pot 

nadaljujejo po pločniku Krajnčeve ulice. Prehod za pešce se nahaja pri krožišču 

cest in trgovini Hofer, kjer tudi prečkajo cesto. Nato pot nadaljujejo po pločniku 

do šole. 

 

 
Slika 10: LPP postajališče Žale 

 

 
Slika 11: Označen in semaforiziran prehod za pešce pri URI Soča 
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Slika 12: Označen prehod za pešce pri URI Soča 

 

V primeru, da se pripeljejo z mestnim avtobusom iz smeri Center oziroma ob 

vračanju domov, je pri krožnem krožišču Žale označen prehod za pešce, ki ga 

izkoristijo za prečkanje ceste. 

 

 
Slika 13: Označen prehod za pešce pri krožnem krožišču pri URI Soča 
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e. Šolski okoliš je ustrezno označen tudi s prometnimi znaki.  

 

 
Slika 14: Označbe na Dečkovi ulici 

 

 
Slika 15: Talne označbe na Dečkovi ulici 
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f. Dostop do šole v primeru, ko učence v šolo pripeljejo in odpeljejo starši in TAXI 

služba je urejen s parkirišči in omejen z zapornico znotraj šolske ograje. 

 

 
Slika 16: Parkirišče omejeno z zapornico pred šolo
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GRAFIČNI PRIKAZ ŠOLSKIH POTI (Google zemljevid s potrebnimi oznakami) 
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LINIJE LPP IN SEZNAM POSTAJALIŠČ 

 

Postajališče Žale: 

linija 2, smer Zelena Jama – Nove Jarše 

linija 7, smer Pržan – Nove Jarše 

linija 7L, smer Pržan – Letališka-obračališče 

linija 22, smer Kamna Gorica – Fužine 

   

Postajališče Kardeljeva ploščad: 

linija 13, smer Sostro – Center Stožice P+R 

linija 20, smer Nove Stožice – Fužine 

linija 20Z, smer Nove Stožice – Zalog  

 

Postajališče Savske stolpnice: 

linija 7, smer Pržan – Nove Jarše 

linija 7L, smer Pržan – Letališka-obračališče 

linija 19B, smer Jezero - Tomačevo 

linija 19L, smer Iška vas obračališče - Tomačevo 

linija 22, smer Kamna Gorica – Fužine 
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OPIS PROBLEMATIČNIH MEST IN ODSEKOV ŠOLSKIH POTI 

 

Problematično mesto je Dečkova ulica zaradi prometne preureditve znotraj ZGNL-ja. 

Na Dečkovi ulici ima ZGNL dodatni izvoz, ki ga uporabljajo kombiji za prevoz 

učencev v šolo in iz nje. Ob prihodih okoli 8. ure in odhodih po 13. uri je na omenjeni 

cesti parkirano dnevno več kombijev kar je potencialna nevarnost za naše učence, ki v 

šolo pridejo kot pešci in prihajajo oz. se vračajo po isti poti domov mimo Vojkove ceste 

78 (poslovna stavba Telekoma Slovenije). Učenci se morajo tako izogibati stoječim oz. 

parkiranim vozilom na ozki cesti. Označenega prehoda za pešce pa nimajo, je pa na 

cestišču talna horizontalna označba - šola, kar pa pogosto zaradi parkiranih vozil 

označba ni vidna. 

 

 
Slika 17: Pešpot mimo poslovne stavbe Telekoma na Vojkovi cesti 74 proti Dečkovi ulici 
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Slika 18: Nevarno mesto – ni prehoda za pešce in pločnika na Dečkovi ulici 

 
Predlog 

Predlagamo, da se zgoraj omenjeni del ceste zavaruje vsaj s prehodom za pešce in 

ustreznimi prometnimi znaki prepovedano parkiranje in ustavljanje in prometnim 

znakom za umirjanje prometa. 


