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ZADEVA: PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
Skladno z zakonodajo je potrebno osnovnošolskim otrokom zagotoviti organiziran prevoz v šolo in
domov, o načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.
Zakon osnovni šoli (ZOsn) (Uradni list RS št. 12/1996, 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I-72/96, 59/2001,
71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007)
v 56. členu med drugim določa, da ima učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. To velja v primeru, ko učenec obiskuje
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega
okoliša, v katerem prebiva, ima v skladu s 3. odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do
povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v
katerem prebiva. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo
(4. odstavek 56. člena Zakona o osnovni šoli).
Skladno z zakonodajo je v pristojnosti lokalne skupnosti, da se opredeli kako bo organizirala šolske
prevoze. Občina pri dogovarjanju s šolo in starši v največji možni meri zasleduje princip racionalnosti pri
organizaciji šolskih prevozov, seveda ob upoštevanju pravice do brezplačnega prevoza, določene v 56.
členu Zakona o osnovni šoli, kar pomeni da se izvedbeno v te prevoze zajame vse možne prevoze v
skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.
V občini Divača je prevoz osnovnošolskih otrok urejen, prevoze izvaja podjetje Avrigo d.o.o. Nova
Gorica. Za učence, ki imajo prebivališče v Dolnjih Vremah in obiskujejo šolo v Divači, je avtobusni
prevoz organiziran tako, da vstopajo in izstopajo z avtobusa na avtobusni postaji v Vremskem Britofu.
Postaja je ob glavni cesti, do vasi otroci pridejo peš.
Po podatkih Osnovne šole Divača stanuje v okolišu navedene relacije 8 otrok, ki obiskujejo Osnovno
šolo v Divči in 3 otroci, ki obiskujejo šolo v Vremah.
Občinska uprava je predlog staršev podala v obravnavo Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Svet si je ogledal lokacijo predlagane relacije, se pogovoril s starši in podal svoje strokovno
mnenje – v prilogi.
Občina je skupaj s šolo in starši pri iskanju ustreznih rešitev zagotavljanja prevoza za navedene otroke
upoštevala zakonodajo ter pridobila od sedanjega izvajalca prevozov osnovnošolskih otrok v občini
Divača več predlogov možnih rešitev (prevoz z obstoječim avtobusom, prevoz z manjšim avtobusom,
prevoz s kombijem,…).
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Po proučitvi predlogov je bilo na kolegiju župana izoblikovano stališče, da se predlaga rešitev
problematike s predlogom, ki vključuje prevoz otrok vsak dan pouka v obeh smereh in sicer na
naslednji način:
Avtobus , ki pripelje otroke na relaciji Misliče – Divača bi imel spremenjeno uro odhoda in sicer 5 min
prej , torej ob 06:25 uri. Ob prihodu v Vremski Britof ob 06:57 pelje še v Dolnje Vreme, kjer bi ob 07:00
uri pobral učence in nadaljeval pot po nespremenjenem urniku iz Vremskega Britofa ob 07:02 uri preko
Matavuna in Dan v Divačo. Prevoz bi se opravil s 35 sedežnim avtobusom.
Odvozi otrok po zaključku šole bi bili zagotovljeni ob 13:10 in ob 14:20 uri in sicer s 35 sedežnim
avtobusom.
Drugi predlogi prevoznika se nanašajo na možnost spreminjanja urnika prevozov na ta način, da bi bil zgodnejši
odvoz otrok iz smeri Senožeče; oziroma uvedbo še nega vozila, ki bi vozilo otroke iz Dolnjih Vrem. Straši so
predlagali uvedbo kombija, ki bi prihajal po njihove otroke in jih pripeljal po pouku domov.
Pred začetkom izvajanja prevoza je potrebno urediti in očistiti obcestni prostor na relaciji od državne ceste do
lokacije v vasi, kjer bo vstopna/izstopna točka za otroke; predhodno je potrebno urediti lokacijo v vasi, kjer bo
vstopna/izstopna točka za otroke.
Prevoz se začne izvajati v soglasju s prevoznikom in šolo, ko bodo dela, navedena v prejšnjem odstavku,
izvedena.
Sredstva za kritje stroškov izvajanja navedene storitve se zagotovijo v občinskem proračunu.
Opozarjamo na skrb glede zagotavljanja varnosti otrok, ki je prva in najpomembnejša: v danih razmerah na
navedeni relaciji ni mogoče zagotoviti pogojev prevoza, ki bi zagotavljali varen vstop in izstop otrok ter predvsem
čakanje na lokaciji sredi vasi, kjer ni mogoče postaviti postajališča, pa tudi cesta, po kateri bo peljal avtobus, ne
omogoča srečanja dveh vozil, saj je strma in ozka.
Občinskemu svetu Občine Divača predlagam priloženo gradivo v obravnavo in odločitev.
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Prilogi:
 stališče Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 predlog sklepa
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PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je Občinski svet občine Divača na
______ redni seji dne,___________, sprejel naslednji

SKLEP
1.

Občina Divača podpira predlog staršev osnovnošolskih otrok, ki imajo stalno bivališče v Dolnjih Vremah
in obiskujejo Osnovno šolo Divača, da se z izvajalcem prevozov osnovnošolskih otrok v občini Divača,
vzpostavi organiziran brezplačni avtobusni prevoz šoloobveznih otrok na relaciji Dolnje Vreme Osnovna šola Divača in obratno. Otroci vstopijo na avtobus sredi vasi Dolnje Vreme; enako velja za povratek
iz šole domov. Zagotovi se prevoz otrok vsak dan šolskega pouka v obeh smereh: jutranji prihod v šolo in

popoldanski odvoz iz šole domov.
Pred začetkom izvajanja prevoza je potrebno urediti obcestni prostor na relaciji od državne ceste do lokacije v
vasi, kjer bo vstopna/izstopna točka za otroke; predhodno je potrebno urediti lokacijo v vasi, kjer bo
vstopna/izstopna točka za otroke.
Prevoz se začne izvajati v soglasju s prevoznikom in šolo, ko bodo dela, navedena v prejšnjem odstavku,
izvedena.
2.

Sredstva za kritje stroškov izvajanja navedene storitve se zagotovijo v občinskem proračunu.

Ta sklep velja takoj.

3.
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Posredovati:
 Občinska uprava Občine Divača
 Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Ulica dr. Bogomira Magajne 4, Divača
 starši otrok iz vasi Dolnje Vreme preko predstavnice Bojane Urh, Dolnje Vreme 29, 6217 Vremski Britof
Vložiti:


Zbirka dokumentarnega gradiva

Mnenje SPV in MIR v zvezi z zagotavljanjem prevozov otrok v šolo iz Dolnjih Vrem
SPV se je dne sestal in se skupaj s prevoznikom z avtobusom, kakršen bi vozil otroke
odpeljal v Dolnje Vreme.
Ugotovljeno je bilo naslednje:
1. Možnost ustavljanja na mestu (korito in znamenje), kjer želijo starši je. Prav tako je
otrokom na tem mestu omogočen relativno varen vstop in izstop iz avtobusa.
2. Na navedenem mestu bi bilo potrebno postaviti nadstrešek za primere slabega
vremena, ter umakniti-premakniti eko-etok na drugo lokacijo.
3. Težavo SPV vidi v možnosti obračanja avtobusa, ker na zemljišču kjer bi lahko varno
obrnil ni soglasja lastnika zemljišča.
4. Velika težava je v varnosti prometa z vidika srečevanja vozil. Ko bi avtobus vozil
navzgor v vas ali iz vasi, na relaciji od glavne ceste do predvidenega postajališča ne
more priti do nobenega srečanja, niti z vozili niti s kolesarji ali pešci. Pri srečevanju z
nasproti vozečimi vozili bi le ta morala voziti vzvratno, pri srečanju s kolesarji ali
pešci pa bi bila zaradi ozkosti ceste resno ogrožena varnost le-teh.
5. Voznik avtobusa je izpostavil še težave zaradi bližine hiš ter rastočih dreves in vej, ki
segajo nad vozišče, ter faktor slabega vremena in nevarnost vožnje po ozki cesti v
takem vremenu.
Z šoferjem avtobusa , ki je opravil preizkus vožnje, trdi, da je že avtobus s 35
sedeži prevelik , je nevarno za vožnjo po tej cesti, kaj šele, če bodo vozili z avtobusi s
50 sedeži.
6. Hitrosti so na prehodu za pešce na glavni cesti so verjetno velike. Tu MIR nima
pristojnosti izvajati meritev, ker je prehod in avtobusno postajališče izven naselja,
zato MIR nima natančnih podatkov. V naselju Famlje (omejitev 50 km/h) se je
število kršitev zmanjšalo, radar je nastavljen na 63 ali 64 km/h - kar pomeni, da po
prekoračitvi te vrednosti , se sproži meritev in zabeleži prekršek. Iz teh podatkov
lahko sklepamo, da se zaradi ravne in pregledne ceste dosežejo lahko velike hitrosti na
prehodu za pešce, kjer je dostop do šole. Če bi prišlo do nesreče, bi bile poškodbe
lahko hude.
Po oceni MIR-a in SPV-ja, je glede mesto, kjer je prehod za pešce, ko je ravna cesta , hitrost
omejena na 60 km/h, vendar pa pregledno in vozniki pospešijo, upravičena zahteva staršev
po vstopu in izstopu na avtobus v vasi, vendar pa je potrebno upoštevati dejstva in prevoze
izvajati s kombijem. Predlagamo, da se prouči tudi dejstvo, da se iz razlike v ceni prevoza s
kombijem v vas in obstoječo avtobusno postajo financira varno pot z dodatno osvetlitvijo in
ureditvijo površin za pešce. Mislimo, da je prav, da spodbujamo varno hojo otrok
namesto vožnje s kombijem.

