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POROČILO 
 

 
z okrogle mize "Varno na poti v šolo", ki je potekala v prostorih MO Maribor v dvorani generala 
Rudolfa Maistra, v torek, 18. oktobra 2022.  
 
Okrogle mize so se udeležili predstavniki osnovnih šol Bojana Ilicha, Janka Padežnika, Franca 
Rozmana Staneta, Franceta Prešerna in Prežihovega Voranca, osnovna šola Toneta Čufraja pa je 
predlog poslala po pošti, predstavnik Policijske uprave, Sektorja uniformirane policije, predstavnik 
RS za šolstvo, OE Maribor, predstavnik Medobčinskega redarstva in predstavnika Urada za 
komunalo, promet in prostor.  
 
Prisotne je pozdravil in nagovoril župan Aleksander Saša ARSENOVIČ , ki je v uvodu poudaril 
pomen varnih šolskih poti. Po uvodnem pozdravu župana je udeležence okrogle mize pozdravil tudi 
Vinko VIRTNIK, predsednik SPV MO Maribor.  
 
 
V nadaljevanju je Gabrijel STERNAD s Policijske uprave Maribor, Sektorja uniformirane policije 
podal oceno stanja prometne varnosti otrok na območju Mestne občine Maribor. V času od 1. 1. do 
30. 9. 2022, se je število otrok, udeleženih v prometnih nesrečah na območju Mestne občine Maribor 
povečalo. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 34 (23) otrok, med katerimi na srečo ni bilo 
smrtnih žrtev, so pa bili 3 (1) hudo telesno poškodovani in 25 (20) lahko telesno poškodovanih. Na 
območju MO Maribor, je v letu 2022 udeležen 48 % delež otrok, ki so bili udeleženi v prometnih 
nesrečah na območju PU Maribor [leta 2021 je ta delež znašal 43 %]. Na območju PU Maribor je 
bilo namreč v prometnih nesrečah udeleženih 71 (53) ali 34 % več otrok, med katerimi je 1 (0) umrl, 
4 (3) so bili hudo telesno poškodovani in 53 (44) lahko telesno poškodovanih. 
 
Otroci  so  bili v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi kot potniki (v približno  44  % v MO 
Maribor v letu 2022 in v približno 54 % na območju PU Maribor).  Največ lahko predvsem starši 
storijo za varnost otrok, na žalost pri  nadzoru  cestnega  prometa  še  vedno  dokaj pogosto 
ugotovimo kršitve nepravilnega  prevoza otrok (neuporaba ustreznih zadrževalnih sistemov) – v letu  
2022  (januar-september)  smo  na  območju MO Maribor ugotovili 48, v celotnem letu 2021 pa 52 
tovrstnih kršitev CPP. 
 
Gabrijel STERNAD je poudaril, da se v Policiji zavedajo svojih  pristojnosti in dolžnosti, da skrbimo 
za varnost  otrok na poti v šolo in iz nje, kot tudi sicer. Naše aktivnosti so najbolj  opazne  predvsem  
v  prvih dneh pouka, ko izvajamo akcijo »ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA« in skupaj s člani Občinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu, učitelji in člani nekaterih društev poskrbimo, da 
bi bila pot v šolo in iz nje kar se da varna. 
 
Vrsto  aktivnosti na tem področju policija izvaja tudi skozi vse leto. Tako nadziramo  prekoračitve  
hitrosti  v  okolici  osnovnih  šol  in vrtcev ter ugotavljamo  druge  kršitve, ki ogrožajo varnost otrok. 
Poleg tega izvajamo tudi razne preventivno-represivne aktivnosti, kot so: 
 
   - PEŠCI, 
   - HITROST, 
   - UPORABA MOBILNIH TELEFONOV, 
   - VARNOST VOZNIKOV ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL, 



   

2 
 

   - VARNOST KOLESARJEV, 
   - VARNOST VOZNIKOV E-SKIROJEV, 
   - UPORABA VARNOSTNIH PASOV, 
   - VARNOST KOLESARJEV 
   - ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA ter 
   - nadzor nad PSIHOFIZIČNIM STANJEM VOZNIKOV. 
 
Dokler  se dogajajo prometne nesreče z udeležbo otrok, s prometno varnostjo v  policiji  ne  bomo  
zadovoljni,  zato bomo z našim delom na tem področju nadaljevali  (to  je  tudi  naša  temeljna naloga 
na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa). 
 
V  preteklem  obdobju  je  bilo  tudi  na  področju prometne infrastrukture storjenega veliko, tako na 
državni ravni, kot tudi na območju MO Maribor in ostalih  lokalnih skupnosti. Policisti vsakršne 
pobude, namenjene povečanju prometne  varnosti,  podpiramo  ter  jih preučimo in ugotovitve 
posredujemo pristojnim službam. 
 
Ob zaključku je Gabrijel STERNAD šolarjem zaželel veliko uspeha v šoli in čim manj neljubih 
dogodkov v cestnem prometu in seveda še naprej dajajte pobude za večjo prometno varnosti, kar je 
seveda vsem nam v interesu, saj smo skupaj uspešnejši. 
 
 
V nadaljevanju so besedo dobili učenci osnovnih šol. Zelo nadzorno so predstavili in podali predloge 
ureditev šolskih poti. Spregovorili so o razlogih, da se v šolo odpravijo peš, s kolesom ali javnim 
prevozom. Učenci, predstavniki osnovnih pil, so podali svoja razmišljanja in razmišljanja svojih 
vrstnikov o tem, kak varne se počutijo na poti v šolo. Opozorili so na pomanjkljivosti prometne 
ureditev v okolici šol ter podali zahteve za njihovo odpravo. Otroci naj bi v šolo prihajali po urejenih 
prometnih poteh, kar bi prepričalo tudi starše, da je njihov otrok varen, kadar se v šolo ali iz nje 
odpravi sam. V okolici šole pričakujejo urejene prehode za pešce, kolesarske poti. Predstavniki 
posameznih šol so še vedno izpostavili problem hitrosti in gneče  ter podali pobudo za umiritev 
hitrosti in zmanjšanje gneče v okolici šole.  
 
Učenci OŠ Bojana Ilicha so predstavili analizo, ki so jo opravili med učenci osnovne šole, o načinu 
prihoda v šolo. V okolici OŠ Bojana Ilicha ni veliko poti, ki ne ustrezajo kriterijem za vzpostavitev 
šolskih poti, so pa opozorili na križišče v neposredni bližini šol. Otroci se kljub semaforju na prehodu 
za pešce ne počutij varne, saj jih vozniki velikokrat ne opazijo. Opozorili so tudi na zelo gost promet 
mimo šole. Na koncu predstavijo novost, projekt "Kiss & Drop ".  
 
Na OŠ Janka Padežnika si nenehno prizadevajo, da učenci v čim večjem številu v šolo prihajajo peš 
ali s kolesom. Cilji , ki so temelj njihove šolskega načrta šolskih poti temeljijo na povečanju varnosti 
in zaščiti najbolj ranljivih skupin, udeležencev v cestnem prometu, izboljšanju prometne varnosti na 
obstoječih prometnih poteh, iskanju možnih izboljšav, povečanju izvajanju ukrepov za zagotavljanje 
varnejših šolskih poti in odpravo prometno varnostnih težav na šolski poti ter spodbujanju trajnostne 
mobilnosti, pravilnega odnosa do sebe in okolja. S tem želijo učencem še bolj približati trajnostno 
mobilnost in pomen kolesarjenja za zdrav način življenja. Izpostavili so krožišča v neposredni bližini 
šole, katerih talna označba je že nekoliko slabše vidna. Infrastruktura za kolesarje in pešce je 
urejena, a se po njej odvija zelo gost promet, zato predlagajo svetlobno signalizacijo pri najbolj 
izpostavljenih prehodih za pešce. V nadaljevanju še izpostavijo dve nevarni ulici Sokolsko in Ciril-
Metodovo ulico. Obe ulici predstavljata tveganje za vse učence, ki iz navedene smeri prihajajo v/iz 
šole s kolesom ali peš.  
 
Učenci OŠ Franca Rozmana Staneta so predstavili prometno obarvane aktivnosti, ki so potekale v 
septembru in začetku oktobra na šoli. Izpostavijo, da pogrešajo preventivno sodelovanje s policijo, 
ogled varnih poti prvošolcev v spremstvu policije in prav tako učenci 5. razredov pogrešaj projekt 
Policist Leon Svetuje. Na podlagi terenskega ogleda v letu 2019, izpostavijo, da še do danes niso 
bili odpravljeni (realizirani)  prometno nevarni odseki in sicer klanec Šentiljske ceste od trgovine 
Hofer naprej, Počehov in na Einspielerjevi ulici, kjer bi bilo nujno potrebno poostriti nadzor nad 
nepravilno parkiranimi vozili, saj je učencem onemogočena varna hoja do šole. 
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Učenci OŠ Franceta Prešerna so opravili anketo med sovrstniki, anketiranih je bilo 135 učenk in 
učencev 6. in 7. razredov. Iz anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da večina učencev v šolo 
prihaja peš, z javnim prevozom in v s starši. Kadar učence v šolo pripeljejo starši z avtomobili, v času 
prihoda in odhoda, situacija pred šolo postane nevzdržna, saj straši puščajo svoja vozila kar na cesti 
pred šolo in s tem ovirajo promet. Kot razlog navedejo, da so parkirišča v okolici šole postala 
plačljiva. Predlagajo, da se o bližini šole zagotovijo brezplačna parkirišča za starše učencev in 
učitelje.  Večina otrok ima svoje kolo, s katerim se občasno pripeljejo v šolo. Pri tem vendar 
ugotavljajo, da kolo uporabljajo še več učencev če ne bi bila pot v šolo predolga, nekateri pa so 
mnenja, da  je pot s kolesom do šole prenevarna ali pa jim starši ne dovolijo, ker se bojijo za njihovo 
varnost .  
 
Učenci Prežihovega Voranca so opravili anketo med učenci 7. razreda. Anketiranih je bilo 24 
učencev. 46% otrok prihaja v šolo prihaja samostojno peš, 29% z avtomobilom, 12,5% s kolesom, 
8,3% z drugimi vrstami prevoza in 4,2% s skirojem. Vsi učenci so mnenja, daje njihova pot v šolo 
varna. Na predlog učencev padajo predlog , da bi se ob izhodu iz šole na Gosposvetsko uredil 
direkten prehod za pešce, saj veliko učencev prehaja cesto na mestu, kjer ni prehoda za pešce. Kot 
nevaren prehod za pešce navedejo tudi prehod za pešce na Gregorčičevi ulici, ta se tam začne že 
med parkirnimi prostori in zato učenci, ki že prečkajo ta prehod  niso videni. Predlaga jo, da se ta 
prehod nariše na novo samo na območju cestišča. 
 
OŠ Toneta Čufarja kot problematiko pred šolo navaja pomanjkanje parkirnih mest v okolici šole, 
pogosto zaradi tega starši puščajo svoja vozila na cesti. To je še posebej izrazito ob prihodu in 
odhodu otrok iz šole. Enaka težava nastane, kadar ima šola naročen avtobus in bi starši radi otroke 
pospremili tik do avtobusa, vozila pa pustijo na cesti. Zato postavljajo vprašanje ali bi to težavo lahko 
rešili  z uvedbo enosmernega prometa mimo šole. Predlagajo tudi razširitev pločnika z ureditvijo 
kolesarske steza. 
 

 
 
 
Župan Aleksander Saša ARSENOVIČ je pohvalil učence, ki so s skrbnostjo odraslih oseb proučili 
stanje na poti v šolo in podali konkreten predloge za izboljšanje lastne varnosti v cestnem prometu. 
Zahvalil se jim je za podane konkretne pobude in predloge. Zagotovil je, da bo Mo Maribor skupaj s 
strokovnimi službami skrbno pregledala in pretehtala vse pobude in predloge osnovnih šol in iskala 
rešitve za zagotavljanje varnosti otrok na šolski poti.  
 
Ob zaključku srečanja se je Vinko VIRTNIK zahvalil učencem in učiteljem za podane predloge in 
opozorila. Zagotovil je, da si bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor skupaj 
s strokovnimi službami MOM Maribor še naprej prizadeval za zagotavljanje varnosti otrok na šolskih 
poteh.  
 
 
Zapisala: 
Polona ŠKOFIČ                                                                  
Koordinator VI                                                                                    Vinko VIRTNIK, l.r. 
                                                                                                 Predsednik Sveta za preventivo  
                                                                                                   in vzgojo v cestnem prometu 
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