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ZADEVA: Oceno ogroženosti otrok na šolski poti  
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je obravnaval vlogo 
Osnovne šole Ludvika Pliberška  z dne, 20. aprila 2021, v zvezi z ogroženostjo otrok na šolski poti. 
 
Policijska postaja Maribor II je izdelala oceno ogroženosti otrok na poti v šolo za učence, ki obiskujejo 
OŠ Ludvika Pliberška na relacijah: ulice v naselju Radvanje, Hrastje, Pekre – Limbuš in ulice v okolici 
Pekrske gorce. 
 
Na podlagi Smernic za šolske poti Javne agencije RS za varnost prometa Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ocenjuje, da je na relaciji Hrastje, Pekre – Limbuš in Zg. Radvanje med 
Pohorsko ul., Lackovo c. in Bezjakovo ul. do OŠ Ludvika Pliberška varnost otrok ogrožena. 
Organiziran prevoz otrok bistveno pripomore k večji varnosti otrok na šolski poti zato predlagamo, 
da se za učence, ki šolo obiskujejo na relacijah: Hrastje, Pekre – Limbuš in Zg. Radvanje med 
Pohorsko ul., Lackovo c. in Bezjakovo ul.  organizira šolski prevoz. 
 
Relacije Lackova c., Pohorska ul., Škilanova ul., Reiserjeva ul., Kaličeva ul., Na gorco in Viničarska 
ul.,  Kamenškova, Pekrska c. do OŠ Ludvika Pliberška ustrezajo kriterijem za vzpostavitev šolske 
poti.  
Urejene površine za pešce so na Lackovi cesti, Zvezni ulici, Pohorski ulici in Ulici Arnolda Tovornika. 
Krožno križišče Lackove in Dravograjske ceste je nedokončano, vendar pa sta pločnik in 
signalizacija urejena, urejen je tudi podhod, ki omogoča varni prehod preko prometno obremenjene 
Lackove ceste. 
 
V skladu z izdano oceno ogroženosti otrok na šolski poti za šolsko leto 2021/2022 je šola dolžna 
ažurirati načrt šolskih poti. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo bdel nad spremembami na cestni infrastrukturi 
in spremljal prometno ureditev v območju šolskega okoliša. V primeru sprememb in izboljšanju 
pogojev za varen prihod otrok v/iz šole, bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil 
oceno ogroženosti otrok na šolski poti. V praksi to pomeni, da nekateri otroci morda ne bodo 
upravičeni do povračila stroškov prevoza v/iz šole skozi celo šolsko leto. 
 
Prijazen pozdrav. 
 
Pripravila: 

Polona ŠKOFIČ 
Koordinatorka VI                                                                       Vinko Virtnik, l.r. 

Predsednik sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
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Poslano:  
- OŠ Ludvika Pliberška, Lackova c. 4   

2000 Maribor, po e pošti 
- Sektor za izobraževanje, po e pošti 
 
 


