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Anketni vprašalnik za učence in starše na temo varnejših šolskih poti 

(Prvi del vprašalnika izpolni učenec. Po pregledu in izpolnitvi drugega dela vprašalnika s strani staršev, 

se anketa na ustrezen in dogovorjen način odda pristojni osnovni šoli za nadaljnjo obdelavo). 

 

1. del ankete 

Ime šolarja in šole, ki jo obiskuje:……………………………………………………………………………………………………….… 

Razred osnovne šole, ki jo učenec obiskuje:………………………………………………………………………………………….. 

Kraj bivanja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Na kakšen način učenec najpogosteje prihaja v šolo? (označi oz. navede se samo en odgovor) 

o Peš 

o S kolesom 

o Z javnim prevozom 

o S šolskim prevozom (avtobus, kombi) 

o Starši me pripeljejo z osebnim vozilom 

o Drugo…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zakaj učenec prihaja v šolo na naveden način? (možnih več odgovorov) 

o Najvarnejši način 

o Najbolj ekonomična ali najcenejša varianta 

o Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza 

o Kratka razdalja do šole 

o Velika oddaljenost od šole 

o Zaradi osebne varnosti učenca 

o Zaradi neustreznih površin za pešce 

o Ostalo (navedi)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Učenec označi prometno problematiko v cestnem prometu, s katero se srečuje na poti v šolo. (možnih 

več odgovorov) 

o Ni ustreznih površin za pešce (neurejene bankine, pločniki, prehodi, avtobusna postajališča) 

o Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je le ta pomanjkljiva) 

o Slaba preglednost v prometu (zaradi neurejene vegetacije, prometne opreme, fizičnih ovir) 

o Nevarna prečkanja cest (ni urejenih prehodov, podhodov, nadhodov) 

o Slabo osvetljeni, zavarovani prehodi za pešce 

o Neurejena prometna signalizacija in prometna oprema na šolskih poteh 

o Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti 

o Gost promet na območjih šolskih poti 

o Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih površinah za pešce 

o Ni ustreznih površin za kolesarje (neurejene kolesarske steze, signalizacija, kolesarnice) 

o Vozilo šolskega prevoza je nevarno (nima varnostnih pasov, neustrezni sedeži, naslonjala) 

o Ostalo (navedi)………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Učenec opiše konkretna mesta, kjer se na poti v šolo počuti najmanj varno in predlaga ukrepe za 

izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh? (navede v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Učenec odgovori, na kakšen način bi najraje prihajal v šolo? (označi oz. navede se samo en odgovor). 

o Peš 

o S kolesom 

o S šolskim ali javnim prevozom (avtobus, kombi, vlak) 

o S prevozom staršev 

o Drugo………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

 

2. del ankete (izpolnijo starši) 

Starši podajo morebitne pripombe glede predhodnih odgovorov otroka? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Starši podajo svoj komentar glede prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu ter varnosti šolskih 

poti. (opišejo v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Starši izpostavijo, po njihovem mnenju, najbolj nevarne točke oz. konkretne lokacije na šolski poti 

njihovega otroka. (opišejo v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Starši podajo konkretne predloge za izboljšanje prometne varnosti v dotičnem šolskem okolišu. 

(opišejo v alinejah) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Starši podpišejo anketo in jo na ustrezen in dogovorjen način oddajo pristojni osnovni šoli za nadaljnjo 

obdelavo. 

 

 

Ime, priimek, podpis, datum: 

                                       …………………………………………………………………………………………………………………….….. 


