
 
 

 

 

 

UČENCI PREDMETNE STOPNJE! 

 

Radi bi izdelali prometni varnostni načrt naše šole, zato vas prosimo za pomoč. Pri 

tej izdelavi potrebujemo podatke, ki jih bomo pri tem uporabili. Prosimo vas, da 

skrbno izpolnite anketo.  

 

 

ANKETA ZA ANALIZO VARNIH IN NEVARNIH POTI  

OD DOMA DO ŠOLE 

 
1. Kateri razred obiskuješ?   ______ 

 

2. Od kod prihajate v šolo? 

a) Sečovlje (Parecag, Čedole, Seča, Lonzan) b) Lucija oz. Piran 
c) iz vasi (Dragonja,Sv. Peter, Nova vas, Padna) d) iz Hrvaške 
e) od drugod – NAVEDITE OD KOD f) POŠ Sv. Peter 

  

3. Kako prihaja v šolo: 

a) sam/a, peš b) peš s spremstvom 
c) me pripeljejo d) s kolesom 
e) se pripeljem s šolskim 

avtobusom 
 

 

4. Koliko časa potrebujem za pot do šole: 

a.) do 5 min 

b.) od 5 do 10 min 

c.) več kot 10 min 

 

5. Koliko kilometrov si oddaljen od šole: 

a) manj kot 1 km 

b) od 1 km do 4 km 

c) več kot 4 km 

 

6. Moja pot do šole je: 

a) prometna in zelo nevarna 

b) prometna in manj nevarna 

c) ni prometna, ima pa nevarne točke 

d) ni prometna, je varna 

 



 
 

 

 

     6. Ali hodiš vedno po isti poti? 

a) da 

b) ne 

 

7. Kaj menite, kje so nevarna mesta na vaši poti v šolo (kateri odseki poti)?  

 

_________________________________________________________________ 

8. Kakšno je avtobusno postajališče v vašem domačem kraju: 

a) urejeno 

b) nevarno 
 

9. Kaj bi po vašem mnenju lahko izboljšali, da bi bili bolj varni na cesti in na poti v  

    šolo? 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. Ali želiš še kaj dodati? 

 

_________________________________________________________________ 

HVALA za pomoč pri izpolnjevanju ankete.  

Da bi bil naš prometno varnostni načrt dovolj nazoren pa potrebujemo tudi fotografije. Radi bi zbrali 

fotografije nevarnih točk, ki se nahajajo na vaši poti od doma do šole. Pri vsaki fotografiji potrebujemo 

kratek opis. 

Fotografije pošljite na naslov: ossecovlje.promet@gmail.com 

Ob tem bi Vas radi spomnili, da je med glavnim vhodom naše šole in vhodom za učence 1. triletja OBRAČALIŠČE (okoli oljke). 

To je prostor, starši otroka odložijo in odpeljejo. Opažamo, da večina to upošteva in tako omogoča tekoč pretok vozil. Če pa kdo 

tam parkira nastane ovira in je obračanje nemogoče. 

Ob glavnem vhodu je nekaj označenih mest, ki so ravno tako namenjena temu, da starši otroka odložijo  in ne parkirajo, saj je 

mest premalo.  

Ko pa starši želijo parkirati, naj se poslužujejo  parkirišča nad atletsko stezo. 

Vse to je označeno s prometno signalizacijo, ki jo moramo vsi vozniki upoštevat. 

Hvala za pomoč. 

mailto:ossecovlje.promet@gmail.com

