PROMETNO VARNOSTNI NAČRT
OŠ RODICA

1. Splošne informacije
Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, ki jo obiskujejo učenke in učenci iz treh krajevnih
skupnosti: Jarše – Rodica, Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale. Ustanovitelj šole je Občina
Domžale.
Pouk v šolskem letu 2020/2021 poteka v 29 oddelkih v dveh šolskih stavbah: na Kettejevi ulici 13 in na
Šolski ulici 1.

2. Šolski okoliš
Šolski okoliš OŠ Rodica zajema naselja: Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, del Zgornjih Jarš, Vir, del
Količevega.

3. Cilji prometno varnostnega načrta
Namen prometno varnostnega načrta je prispevati k preventivi, ozaveščenosti, ustreznem ukrepanju v
prometni situaciji, varnejši poti v šolo in iz nje, pa tudi zmanjšati možnosti, da bi bili učenci morebitni
povzročitelji ali udeleženci prometnih nesreč.
Prometno varnostni načrt OŠ Rodica je dokument, ki je namenjen šoli (njenim učencem in zaposlenim),
staršem oziroma skrbnikom otrok in lokalni skupnosti.
»V kontekstu zakonske pravice do brezplačnega prevoza ter s tem povezano presojo ogroženosti varnosti
učenca na poti v šolo, vse prevečkrat pozabljamo na odgovornost staršev, ki so zakonsko dolžni skrbeti
ali izvajati nadzorstvo nad otrokom, ko je ta udeležen v cestnem prometu (7. člen Zakona o pravilih
cestnega prometa). Starši so odgovorni in presojajo tudi samostojno sodelovanje svojih otrok v cestnem
prometu (87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa) ter za to prevzamejo odgovornost.«
(Javna agencija RS za varnost prometa, 2016, str. 13)
Aktualna zakonodaja:
Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP-UPB2 (Uradni list RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013)
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.
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.
(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.
Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016)
85. člen (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov)
(1) Starši, skrbniki oziroma rejniki so dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad otrokom ali
mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu.
(2) Opustitev dolžne skrbi in nadzorstva iz prejšnjega odstavka nastopi zlasti tedaj, ko starši, skrbniki
oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju z določbami
tega zakona.
(3) Z globo 200 eurov se kaznujejo za prekršek starši, skrbniki oziroma rejniki, čigar otrok ali
mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi in nadzorstva
nad njim.

4. Pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu
4.1 Šolar – pešec
Šolar - pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev (načrti šolskih poti opredelijo
varnejše poti do šole in poudarijo nevarnejša, 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 je odsvetovano (v primeru če ni v bližini prehodov za pešce, naj šolar prečka cesto za zadnjim
parkiranim avtomobilom).
Šolar - pešec naj uporablja podhode, nadhode in prehode za pešce. Na semaforiziranih prehodih za pešce,
mora počakati na zeleno luč za pešce in se prepričati s pogledom levo-desno, da so vozniki resnično
ustavili. Na ostalih (ne semaforiziranih) prehodih je potrebno, poleg naštetega, pozornost nameniti
približujočim vozilom, da se ta ustavijo in šele nato šolar varno prečka cesto. Priporočeno je, da šolar
prečkanje predhodno naznani z dvignjeno roko.
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 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.
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, nositi
tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. Pešca - šolarja lahko izjemoma usmerimo tudi na
vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze, hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost
do 30 km/h s celostno prometno ureditvijo. Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na
desno stran vozišča v smeri hoje.
4.2 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.
Šolar - kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem (kolesarske steze, poti).
Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore, zvonec, odsevniki,
žarometi). Kolesar poskrbi, da je viden tako podnevi kot ponoči ali 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.
Šolar - kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati predpise.
Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni strani kolesa.
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.
4.3 Šolar - potnik oziroma vozač
Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili. Pri tem je ključnega pomena, da so otroci vedno
pravilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede na njihovo starost, nameščeni v ustreznem varnostnem
sedežu.
Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti otrok, manjši od 150 cm, med vožnjo v motornem
vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi
telesni masi. Za osnovnošolske otroke je torej primerna skupina II + III, kamor spadajo sedeži za otroke,
težke med 15 in 36 kg oziroma stare od 3 do 12 let.
Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od prometa (npr. na pločnik).
Napotila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem:
• Skupaj s starši je potrebno izbrati in preizkusiti najvarnejšo pot do postajališča ter razmisliti o pravilnem
in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu. Pri tem ne smemo pozabiti na vidnost pešca – šolarja
(svetla oblačila, ustrezno nameščena odsevna telesa).
• Šolarji naj pričakajo avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. Vedno počakajo, da se
vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopijo vanj. Enako tudi po izstopu, stran od vozila, na varni
površini počakajo, da le-to odpelje. Nato nadaljujejo svojo pot proti domu.
• Šolarji morajo na šolskem avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila.
• Šolarji morajo biti med vožnjo v šolskem avtobusu ali kombiju pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi
in obrnjeni v smeri vožnje.
• Šolarji med vožnjo ne motijo voznika, se ne prerivajo in ne kričijo.

5. Vozni red šolskih prevozov
Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom upoštevajo pravila za varno vstopanje: čakanje v koloni brez
prerivanja, počakajo, da avtobus ustavi in odpre vrata, so strpni in obzirni do mlajših učencev oz.
sopotnikov.
Papirnica Količevo
Količevo – pri brvi
Helios (postajališče)
OŠ Rodica, Kettejeva 13
dislokacija Jarše, Šolska 1

JUTRANJI PREVOZ
7.45
7.46
7.50
8.00
8.05

POPOLDANSKI PREVOZ
15.00
14.55/15.00
14.55
14.45

6. Grafični prikaz šolskih poti in zemljevida šolskega okoliša

1. Zgornje Jarše, Srednje Jarše: po Kamniški cesti, nato levo po Jarški cesti do šole v Jaršah, pri šoli
levo po Šolski ulici do šole.
2. Rodica, Groblje: učenci, ki stanujejo čez železniško progo, uporabljajo semaforiziran prehod za pešce
čez Kamniško cesto ob železniški postaji Rodica, nato po Kettejevi do šole.
3. Količevo: po Hubadovi, mimo vrtca, čez most naravnost, po Trdinovi do Kettejeve.
4. Vir: po Šaranovičevi, pri lekarni desno, po Čufarjevi, Dvoržakovi mimo vrtca, čez most naravnost, po
Trdinovi do Kettejeve in ne pozabi zaviti desno v šolo.

7. Opis problematičnih mest in odsekov šolskih poti
Zemljevid širše šolske okolice z označenimi nevarnejšimi točkami.

Izogibališče pred OŠ Rodica [1]
Izogibališče je pogosto zaparkirano z osebnimi avtomobili, zato vanj ne more zapeljati avtobus, ki zato
parkira na pločniku. Vozišče je tudi manj pregledno.
Predlog: Učenci naj bodo pozorni na parkirana vozila. V primeru, da so luči na avtomobilu prižgane, je
zelo velika verjetnost, da se bo vozilo premaknilo. Previdna hoja po pločniku. Učenec naj upošteva
navodila 4.1 Šolar – pešec.

Prehod za pešce na Kettejevi ulici [2]
Šolski avtobus za OŠ Roje ustavlja na pločniku pred šolskim parkom OŠ Roje. V času ustavljenega
avtobusa je zelo nevarno prečkati cesto, saj lahko vozniki, ki obvozijo avtobus, pešca spregledajo.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča in hoja po skrajnem robu pločnika. Učenec naj upošteva navodila
4.1 Šolar – pešec.

Križišče: Kettejeva ulica – Trdinova cesta [3]
Pogosto predstavljajo problem vozila parkirana na pločniku proti parkirišču OŠ Roje in proti OŠ Rodica.
Predlog: Če se le da naj učenci nadaljujejo pot po pločniku. V primeru, da zapustijo pločnik, naj hodijo
previdno ob skrajnem robu cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Parkirišče OŠ Roje [4]
Na parkirišču OŠ Roje je v jutranjem času, prava gneča. Na parkirišču se hkrati nahajajo premikajoči se
avtomobili staršev in delavcev šole, pešci ter kolesarji.
Predlog: Previdna hoja po pločniku. Učenci morajo biti pozorni na vozila na parkirišču. Učenec naj
upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Križišče: Jakopičeva ulica - Cesta Petra Majdiča [5]
Križišče za pešce iz smeri Jarše ne omogoča prečkanje ceste preko označenega prehoda za pešce. V
križišču je povečana nevarnost zaradi slabe vidljivosti pri dostopanju do križišča. Na obeh pogled na
cesto zakriva ograja. Voznik, ki pripelje do roba ceste pa takoj začne ogrožati varnost pešcev. Križišče
prav tako ni primerno za kolesarje, ki prihajajo iz smeri Jarš.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča že nekaj metrov pred križiščem. Učenec naj upošteva navodila 4.1
Šolar – pešec.

Križišče: Prežihova ulica - Cesta Petra Majdiča [6]
Križišče za pešce iz smeri Jarše ne omogoča prečkanje ceste preko označenega prehoda za pešce. V
križišču je povečana nevarnost zaradi slabe vidljivosti pri dostopanju do križišča. Na obeh pogled na
cesto zakriva ograja. Voznik, ki pripelje do roba ceste pa takoj začne ogrožati varnost pešcev. Križišče
prav tako ni primerno za kolesarje, ki prihajajo iz smeri Jarš.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča že nekaj metrov pred križiščem. Učenec naj upošteva navodila 4.1
Šolar – pešec.

Križišče: Šolska ulica – Šubičeva ulica [7]
Križišče med Šolsko in Šubljevo cesto – otroci zelo redko pogledajo tudi nazaj (v smeri proti jarški šoli).
Predlog: Previdno prečkanje cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Šolska ulica [8]
Pot z Jarške šole na Rodiško šolo je nevarna zaradi zoženja ceste, zlasti v jutranjem času (gost promet,
pomanjkanje parkirnih prostorov in parkiranje na pločnikih), jeseni in pozimi tudi zaradi vlažnega mostu
in slabo očiščenih pločnikov (sneg).
Predlog: Učenci naj bodo pozorni na parkirana vozila. V primeru, da so luči na avtomobilu prižgane, je
zelo velika verjetnost, da se bo vozilo premaknilo. Pozimi in ob deževju obvezna previdna hoja po
pločniku. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Jarška šola [9]
Nevarno in dokaj nepregledno križišče (predvsem v smeri proti Jaršam) s prehodi za pešce.
Slaba preglednost na premajhnem parkirišču pred jarško šolo. Otroci pogosto zaidejo med avtomobile.
Predlog: Učenci naj previdno prečkajo križišče in pot nadaljujejo ob šoli. Učenec naj upošteva navodila
4.1 Šolar – pešec.

Čevljarska ulica [10]
Iz stranskih ulic na Čevljarsko ulico ni prehoda za pešce.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Stanovanjska hiša na Jarški cesti 42 [11]
Nevarno mesto, zaradi zoženja pločnika ob stanovanjski hiši. Pešec mora obiti hišni vogal po cesti in se
nato vrniti na pločnik.
Predlog: Če se le da naj učenci nadaljujejo pot po pločniku. V primeru, da zapustijo pločnik, naj hodijo
previdno ob skrajnem robu cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Mlinska Cesta [12]
Mlinska cesta je ozka, pločnik na desni strani je samo ob Kofutnikovi domačiji. Pot vodi ob zaščitenem
mostu, ovinek proti Čevljarski ulici je oster in kljub ogledalu slabo pregleden.
Predlog: Obvezna hoja po pločniku, ki je samo na eni strani ceste, kjer ni pločnika pa previdna hoja ob
skrajnem robu cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Gostilna Bunkež [13]
Ni prehoda za pešce pri zapuščanju pločnika in prečkanju Jarške ceste, do Volfove in Mlinske ulice.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča. Učenci naj bodo pozorni na parkirana vozila. V primeru, da so luči
na avtomobilu prižgane, je zelo velika verjetnost, da se bo vozilo premaknilo. Učenec naj upošteva
navodila 4.1 Šolar – pešec.

Križišče: Kamniška cesta – Industrijska cesta [14]
Semaforizirano križišče, ki je nevarno zaradi slabše preglednosti, ker v križišču stojijo drevesa.
Predlog: Previdno prečkanje križišča in železniške proge. Kljub zeleni luči naj se učenci prepričajo, da so
se vsa vozila ustavila. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Kamniška cesta [15]
Ozka steza za pešce.
Posebna pozornost/nevarnost na dveh nezavarovanih prehodih kolesarske steze in steze za pešce čez
železniško progo.
Predlog: Obvezna hoja po skrajnem robu pločnika in previdno prečkanje železniške proge in
semaforiziranega prehoda. Kljub zeleni luči naj se učenci prepričajo, da so se vsa vozila ustavila. Učenec
naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Križišče: Kamniška cesta
Semaforizirano križišče.
Predlog: Previdno prečkanje križišča. Kljub zeleni luči naj se učenci prepričajo, da so se vsa vozila
ustavila. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Železniški prehod: Železniška postaja Rodica
Prehod čez železniško progo.
Predlog: Previdno prečkanje železniškega prehoda. Učenci naj se prepričajo, da se prehodu čez progo ne
približuje vlak. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Slomškova ulica [16]
Ulica je brez pločnika. Pešec mora hoditi po cestišču.
Predlog: Previdna hoja ob skrajnem robu cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Križišče: Miševa ulica - Perkova ulica [17]
V križišču ni označen prehod za pešce.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Dragarjeva ulica [18]
Iz stranskih ulic na Dragarjevo ulico ni prehoda za pešce.
Predlog: Previdno prečkanje cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Križišče: Breznikova ulica [19]
V križišču niso na treh mestih označeni prehodi za pešce. Otroci prihajajo iz vseh štiri strani na poti v in
iz šole.
Predlog: Previdno prečkanje križišča. Če se le da na označenem prehodu. Učenec naj upošteva navodila
4.1 Šolar – pešec.

Bukovčeva ulica [20]
Hojo po pločniku velikokrat ovirajo parkirana vozila na pločniku.
Predlog: Previdna hoja po pločniku, v primeru da je pločnik zaparkiran z vozili lahko učenci nadaljujejo
pot po pločniku na nasprotni srani cestišča. Cestišče prečkajo na zato označenem mestu. Učenec naj
upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Parmova ulica [21], Osojna ulica [22]
Ozek pločnik samo na eni strani cestišča. Hojo po pločniku velikokrat ovirajo parkirana vozila na
pločniku in neurejeno rastje ob cestišču.
Predlog: Če se le da naj učenci nadaljujejo pot po pločniku. V primeru, da zapustijo pločnik, naj hodijo
previdno ob skrajnem robu cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

Nušičeva ulica [23], Maistrova ulica [24]
Ulica je brez pločnika. Pešec mora hoditi po cestišču.
Predlog: Previdna hoja ob skrajnem robu cestišča. Učenec naj upošteva navodila 4.1 Šolar – pešec.

8. Prometno-varnostne dejavnosti šole
Na šoli vsako leto izvajamo aktivnosti za preventivo in varnost učencev v cestnem
prometu. Te aktivnosti so:
-

šolsko okolico vsako leto označimo z opozorilnimi znaki »ŠOLSKA POT«.
prvi šolski teden za še večjo varnost naših učencev poskrbijo policisti in gasilci. S svojo
prisotnostjo umirjajo promet in izvajajo okrepljen nadzor prometne varnosti otrok v okolici šole.
sodelujemo pri akciji Bodi (pre)viden. Z akcijo spodbujamo in navajamo učence k uporabi
kresničk in oblačil z odsevniki. Ob slabi vidljivosti, v mraku in ponoči kot pešci obvezno nosimo
kresničko ali drugo odsevno telo, in sicer na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču.
prvošolce natančno poučimo o njihovi varni poti do šole in domov. Prvošolci dobijo že prve dni
pouka rumene rutice, ki jih morajo obvezno nositi na poti v šolo in domov. Nošenje rumenih rutic
je tudi za drugošolce obvezno.
učenci prve triade so se vključili v projekt Pasavček.
v petih razredih učenci opravljajo pisni in praktični del kolesarskega izpita.
na predmetni stopnji (6., 7., 8., in 9. razred) prometno varnost vpletemo v program razrednih ur
(na začetku in na koncu šolskega leta), prav tako je prometna varnost sestavni del učnega načrta
pri pouku in tehnike in tehnologije (6., 7. in 8. razred).

Pred šolo so postavljena cestne ovire – ležeči policaji in s tem povečana varnost naših otrok.
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