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Osnovno šolo Gorje obiskujejo učenci iz šolskega okoliša Občine Gorje. Posamezni učenci pa prihajajo tudi iz šolskega 
okoliša OŠ dr. Josipa Plemlja Bled in iz šolskega okoliša OŠ Koroška Bela iz Občine Jesenice.  

Šolski okoliš Osnovne šole Gorje (Občine Gorje) obsega naslednje vasi in zaselke:  
1. Graben, 
2. Grabče, 
3. Hotunje, 
4. Krnica, 
5. Mevkuž, 
6. Na Gaberc, 
7. Perniki, 
8. Podhom 
9. Poljane, 
10. Poljšica, 
11. Spodnja Radovna, 
12. Spodnje Gorje, 
13. Spodnje Laze, 
14. Srednja Radovna, 
15. Višelnica, 
16. Zabrezno, 
17. Zatrata, 
18. Zatrnik, 
19. Zgornje Gorje, 
20. Zgornje Laze. 

V šolo učenci prihajajo peš, s šolskimi kombiji, z avtobusom, nekaj pa se jih vozi s kolesi in z motornimi kolesi. 

S kombiji prihajajo učenci iznase1ij Laze, Perniki, Zatrnik, Poljane, Podhom, Poljšica in Krnica.  
Z avtobusom se vozijo učenci iz vasi Spodnje Gorje in nekaj učencev z Bleda in iz Radovljice.  

Za učence od 1. do 9. razreda, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km oziroma vodi njihova pot v šolo po nevarnih 
poteh, so prevozi brezplačni.  

 
2. PEŠCI  
Vsi pešci morajo po cestah vedno hoditi ob levem robu cestišča. Če ni pločnika ali posebej za pešce označene 
površine, morajo pešci hoditi ob robu vozišča. Hodijo naj eden za drugim ali največ po dva pešca vzporedno. Med hojo 
naj se ne prerivajo, lovijo, kepajo ... Posebej morajo paziti, da nenadoma ne skočijo proti sredini cestišča. S svojim 
obnašanjem morajo čim manj ovirati promet.  
V primeru ovir (avtomobilov, tovornjakov, traktorjev ali drugih predmetov) ob robu vozišča se morajo pešci najprej 
prepričati, če je cesta (vozišče) prazna. Šele zatem naj čim hitreje obidejo vozilo ali drugo oviro na poti.  
Posebej previdni morajo biti pozimi, kadar je zaradi velike količine snega vozišče zoženo. Hoditi moramo čim bolj ob 
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robu vozišča eden za drugim. V primeru ozke ceste in širokih vozil se morajo ob srečanju umakniti izven cestišča.  

Učenci naj za hojo v šolo uporabljajo (kadar imajo več možnosti), čim manj prometne ceste. Pred prečkanjem ceste 
naj vedno najprej pazljivo pogledajo levo in desno. Ceste naj ne prečkajo na mestih, kjer je vidljivost slaba, na primer v 
ovinkih, prav tako ne v križiščih ali na zoženih delih cestišča, ker tam s svojim zadrževanjem ovirajo promet.  

Zaradi večje gostote prometa je posebno nevarna cesta Bled-Pokljuka. Veliko učencev namreč vsakodnevno prehodi. 
Tu je še posebej pomembno, da učenci hodijo čim bolj ob robu vozišča, da hodijo eden za drugim in da opazujejo 
ravnanje drugih udeležencev v prometu. Čez cesto naj hodijo na prehodu za pešce pred šolo. Kljub prehodu naj pred 
prečkanjem ceste pogledajo levo in desno. Da nameravajo prečkati cesto, lahko pokažejo tudi z dvignjeno roko.  

Glede na to, da so vsi učenci v določenih primerih tudi pešci, naj se učitelji - razredniki z učenci večkrat pogovorijo o 
vami hoji po cesti in o prometnih predpisih. Posebno je tak pogovor potreben ob začetku šolskega leta.  
 
3. UČENCI – VOZAČI 
Učence, ki se pripeljejo z lokalnim avtobusom iz Spodnjih Gorij, avtobus pripelje do stopnišča ob šoli. Ob 
povratku naj previdno prečkajo prehod za pešce. Do avtobusne postaje naj hodijo ob vozišču. Tam naj mirno 
počakajo na prihod avtobusa. Učenci, ki se vozijo v šolo s šolskimi kombiji, se pripeljejo do krožišča ob 
kolesarnici. Na istem mestu po koncu pouka spet vstopijo v kombije. Med čakanjem na kombije in med 
vstopanjem se učenci ne smejo prerivati, se obešati na vozilo in se drugače neprimerno obnašati. Učence, ki se 
vozijo z avtobusi in s šolskimi kombiji, naj učitelji - razredniki večkrat opozorijo na obnašanje v avtobusu in 
kombiju, predvsem ob vstopanju in izstopanju. Šolski kombiji vozijo učence domov po voznem redu, ki je 
objavljen na tabli obvestila za učence in starše ter na spletnih straneh šole. Učenci vozači čakajo na pouk in 
prevoz na mestih, ki jih določi šola. 

 
4. UČENCI - KOLESARJI  
Vsi učenci naše šole imajo možnost opravljati kolesarski izpit, ki je pogoj, da se lahko učenec pripelje s kolesom v 
šolo. Kolesarji morajo obvezno uporabljati varnostne čelade, ki jih med poukom spravijo v garderobe. Kolesa. s 
katerimi se vozijo, morajo biti ustrezno opremljena. Po prihodu v šolo naj kolesa zaklenejo. Učenci, ki v šolo 
kolesarijo, naj vozijo po čim varnejših (manj prometnih) cestah. Upoštevajo naj prometne predpise.  

 
5. UČENCI – VOZNIKI KOLES S POMOŽNIM MOTORJEM ALI KOLES Z MOTORJEM OZ. MOPEDOV 
 
Učencem zaradi majhnega parkirišča in zaradi velikega prometa v času prihoda in odhoda iz šole odsvetujemo, 
da prihajajo v šolo s kolesi s pomožnimi motorji (kolo, ki s pomočjo pomožnega motorja doseže hitrost do 25 
km/h) ali mopedi.  
 
Kolo s pomožnim motorjem v cestnem prometu lahko vozijo učenci od 12. do 14. leta, ki imajo opravljen 
kolesarski izpit in učenci starejši od 14. let. Mopede pa lahko vozijo osebe, ki imajo opravljen vozniški izpit AM 
kategorije. 
 
Na kolesu s pomožnim motorjem je do 14. leta obvezna uporaba čelade, lahko tudi kolesarske. Med vožnjo 
mopeda, pa mora voznik nositi na glavi ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado. 
 
Vozila morajo biti ustrezno opremljena, mopedi pa registrirani.  
Med vožnjo morajo učenci upoštevati prometne predpise in biti posebno previdni zaradi velikega števila 
učencev v okolici šole.  
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6. NEVARNI CESTNI ODSEKI IN POSAMEZNA MESTA  
Kaj lahko starši naredite za varnost svojih otrok na poti v šolo? Z otrokom se pogovorite, prehodite pot do 
šole in upoštevajte naslednja priporočila: 
Posebno nevarni cestni odseki in posamezna mesta 
Na območju Gorij in okolice smo opisali najbolj nevarna mesta na cestah in križiščih: 

 

1. Državna cesta Sp.–Zg. Gorje (od križišča pri h. št. Sp. 
Gorje 51 do h. št. Zg. Gorje 7 D) 
- ozka cesta 
- hiše tik ob cesti 
- slaba preglednost 
- oporni zidovi in varovalne ograje ob cesti 
- nevarna in nepregledna križišča 

2. Križišče ob hiši Zg. Gorje 19: 
- nepregledno 
- križišče v klancu 
- ozke ceste 

 

3. Križišče pred šolo: 

- pod ostrim (topim) kotom 
- klanec 
- nepregledno 

4. Križišče "pri Černetu" v Sp. Gorjah: 

- klanec 
- nepregledno 
- ozke ceste 

5. Križišče "na Fortuni" (pri h. št. Sp. Gorje 112): 

- zoženje ceste 
- hiše tik ob cesti, oporni zid 
- klanec 
- ovinek na glavni cesti 
- nepregledno 

6. Križišče v Sp. Gorjah proti Vintgarju in Poljanam (pri h. 
št. Spodnje Gorje 126): 

- nepregledno 
- ovinek na glavni cesti 

 

 
Nevarni cestni odseki in posamezna mesta 
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ORGANIZACIJA PREVOZOV 

Avtobusni prevozi 

Posebni avtobusni prevozi ne bodo organizirani. Učenci lahko uporabljate redne avtobusne prevoze. O 
voznem redu boste več izvedeli na spletnih straneh šole in podjetja Alpetour 
http://www.alpetour.si/index.php?item=13&page=vozni_redi. 

Postajališči avtobusov bosta v Spodnjih in Zgornjih Gorjah (pred šolo).  

Prevozi s kombijem 

V našo šolo učenci prihajajo s kombiji iz Radovne, z Laz in s Pernikov, z Zatrnika, s Poljan in s Podhoma.  

PREDVIDEN VOZNI RED KOMBIJEV 

Vozni red kombijev bo objavljen na spletnih straneh šole pred pričetkom 

 
7. NEKAJ SPLOŠNIH NA VODIL ZA UČENCE IN STARŠE  
Tudi starši lahko veliko pripomorete k varnosti otrok na poti v šolo. Z otrokom se pogovorite, prehodite pot do 
šole in upoštevajte naslednja priporočila:  
 

- Iz Spodnjih Gorij naj otroci hodijo v šolo in iz šole po cesti pod Višelnico.  
- Iz Spodnjih Gorij naj otroci hodijo v šolo in iz šole po cesti pod Višelnico. Cesta je za 

promet zaprta od 7.00 do 8.30 in od 12.00 do 15. ure.   
- Otrok naj gre v šolo pravočasno. 
- Otroka oblecite v svetla oblačila. 
- Razložite mu, da sme cesto prečkati le na prehodih za pešce. 
- Večkrat pojdite z otrokom do šole po najbolj varni poti in ga sproti poučite in opozarjajte na vse 

nevarnosti. 
- Nosi naj rumeno rutico kot obvestilo drugim udeležencem.  
- Šest-oziroma sedemletni otrok mora imeti na poti v šolo in iz nje spremstvo osebe, ki ni mlajša od 10 

let. 
- Če mora otrok v šolo ali iz šole v mraku, naj v roki ali na torbici nosi kresničko. 
- Učenci, ki v šolo kolesarijo, naj vozijo po čim varnejših poteh in upoštevajo prometne predpise. Kolo naj 

imajo pravilno opremljeno, po prihodu v šolo pa naj ga zaklenejo. Uporaba čelada je obvezna. 
- Učenci naj se po nepotrebnem ne zadržujejo pod stopnicami na dovozni cesti do šole. 
- S tem namreč ovirajo promet do šole. 
- Starši naj pri prevozu otrok v šolo ne ustavljajo na glavni cesti in na dovozni cesti do šole pod 

stopnicami, saj s tem ovirajo promet. Primerno mesto za ustavljanje je parkirišče nasproti pošte ali za 
Gorjanskim domom. 

 
8. UKREPI ZA V ARNOST UČENCEV  
Vzgojo za varno udeležbo učencev v prometu posreduje šola učencem v različnih oblikah:  
 

- Na začetku vsakega šolskega leta (septembra) ob začetku in ob koncu pouka predstavniki Policijske postaje 
Bled, Občinskega redarstva Občine Bled Gorje in člani Društva šoferjev in avtomehanikov na prehodu za 
pešce pred šolo skrbijo za varen prehod šolarjev in zlasti mlajše poučujejo o varnem prečkanju ceste. 

- Mlajši učenci dobijo rumene rutice in kresničke za večjo razpoznavnost in vidnost v času slabše vidljivosti. 
- Mlajše učence obišče policist. Pouči jih o varni hoji v šolo in o nesrečah, ki so posledica neupoštevanja 

prometnih predpisov. 
- V tednu prometne varnosti učenci razredne stopnje rišejo risbe na temo prometa, varnosti/nevarnosti ali z 

uporabo drugih učnih metod obravnavajo prometno varnost. 
- Učenci četrtih razredov podrobneje obravnavajo prometne predpise v okviru priprav na kolesarski izpit. 
- Kolesarski izpit vsebuje tudi spretnostno vožnjo in vožnjo po cestah v naselju pod nadzorom policistov 

http://www.alpetour.si/index.php?item=13&page=vozni_redi
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Policijske postaje Bled in Občinskega redarstva Občine Bled. 
- Vsako leto - običajno aprila ali maja - avtošole razpišejo tečaj cestnoprometnih predpisov za opravljanje izpita 

za kolo z motorjem(AM- kategorija). V primeru, da se prijavi dovolj učencev, tečaj lahko izvedejo v šoli. 
- Vsako leto se učenci spomladi udeležijo občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu. V času priprav na 

tekmovanje se učenci učijo cestnoprometne predpise in praktično vadijo pravilno vožnjo s kolesom po cestah 
v okolici šole. 

- Predstavnik šole je eden izmed članov SPV (Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) v okviru Občin 
Bled in Gorje , ki se ukvarja z varnostnimi vprašanji na področju cestnega prometa tudi na področju šolskega 
okoliša OŠ Gorje. 

- Nekaj pomembnejših obvestil in napotkov, ki se nanašajo na prometno varnost, je zapisanih v šolski 
publikaciji. Vsi učenci jo prejmejo na začetku šolskega leta. 

- Nevarni cestni odseki, nevarna mesta na cestah in križišča so z večpredstavnostnimi tehnikami prikazana na 
spletnih straneh šole. 

- Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih, pa tudi sestavni del priprav na ekskurzije, izlete. 
športne dneve in učne pohode. 

 
Učenci so seznanjeni:  
 

- S pomenom varnostne opreme - dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, narokavni odsevni trakovi, 
mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice in kape za prvošolce in male šolarje.  

- S pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti.  
- S kulturnim vedenjem in etiko v prometu, hojo po pločnikih, kjer ni pločnikov, pa po levi strani ceste v smeri 

hoje, prečkanje na prehodih in izven prehodov.  
- S prometno-varnostnim načrtom. 
- S prometnimi predpisi.  
- V nižjih razredih učitelji pogosto opozarjajo učence na pravilno in varno pot V šolo oz. vračanje domov. Z 

učenci se pogovorijo o nevarnostih na poti v šolo.  
- V višjih razredih naj vsaj ena razredna ura vsebuje prometno-vzgojno problematiko.  

Na roditeljskih sestankih šola s prometno varnostnim načrtom seznani starše in jih opozori na njihovo vlogo pri vzgoji 
otrok v prometu. Prometno problematiko vsebujejo prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.  

 
10. ZAKLJUČNI DEL 
S prometno-varnostnim načrtom morajo biti seznanjeni vsi učenci v šoli. O njem naj razpravljajo učenci pri urah 
pouka, razrednih urah in ostalih oblikah dela.  

Za učence razredne stopnje je priporočljiv ogle,d varnih šolskih poti in dovoljenih prehodov.  

Pri izvajanju prometno-vamostnega načrta sodelujejo vsi učitelji, starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno 
varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu.  

Predloge in pripombe, ki bi kakorkoli izboljšali prometno varnost učencev, sporočite vodstvu šole.  
 
S prometno-varnostnim načrtom so seznanjeni: 
  

- vsi učitelji šole  
- šolska skupnost učencev Osnovne šole Gorje 
- svet staršev  
- SPV Bled Gorje 
- policijska postaja Bled  

Pripravili: 

SPV Občin Bled in Gorje 

Prometna komisija OŠ Gorje  

Zgornje Gorje, 31. 8. 2012 


