
 

                                                                   

Anketni vprašalnik za učence in starše na temo VARNEJŠIH ŠOLSKIH POTI   

Anketa je pripravljena za potrebe delovne skupine SPV Občine Gorje.  

Prvi del vprašalnika izpolni učenec sam, drugi del pa starši. O odgovorih se pogovorijo. Rešen vprašalnik oddajo razredniku najkasneje do 25. 10. 

2017.  

 

Ime in priimek učenca, učenke:_______________________________________ 

Razred:_________________, OŠ Gorje 

 

1.a -17                        4.a -12                         7.a -9 

1.b -16                        4.b -15                        7.b -12 

2.a – 13                      5.a -17                         8.a -9               Skupno število anketiranih: 190 

2.b -8                          6.a -15                         8.b -11 

3.a -13                        6.b -8                           9.a -15 



 

1. Na kakšen način najpogosteje prihajaš v šolo? (Označi samo en odgovor.) 

 

a. Peš. 70 

b. S kolesom. 14 

c. Z javnim prevozom (avtobus). 0 

d. S šolskim prevozom (avtobus, kombi). 46 

e. Starši me pripeljejo z osebnim vozilom. 72 

f. Drugo. Skiro-8, moped-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zakaj prihajaš v šolo na ta način? (Možnih je več odgovorov.) 

 

a. Najvarnejši način. 58 

b. Kratka razdalja do šole. 59 

c. Velika oddaljenost do šole. 53 

d. Ni organiziranega javnega ali šolskega prevoza. 20 

e. Najceneje.  28 

f. Zaradi neustreznih površin za pešce.  20 

g. Zaradi osebne varnosti.  45 

h. Drugi razlogi:*obvezno spremstvo staršev – 16 

                        *jutranji treningi -2 

                        *časovno ustrezno -5 

                        *užitek, dobra družba -6 

                        *zdravstveno stanje -2 

 

 

 

 

 

 



 

3. Označi, katera so prometno nevarna mesta na poti v šolo (Možnih je več odgovorov). 

 

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

26 

b. Slaba osvetljenost (ni javne razsvetljave oz. je pomanjkljiva). 

8 

c. Slaba preglednost v prometu (rastline, prometna oprema, fizične ovire). 

12 

d. Nevarno prečkanje ceste (ni urejenih prehodov) 

20 

e. Slabo osvetljeni zavarovani prehodi za pešce. 

1 

f. Visoke hitrosti vozil na območjih šolskih poti. 

22 

g. Gost promet na območjih šolskih poti. 

21 

h. Do šolskega prevoza se sprehodim po neustreznih površinah za pešce.  

6 

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

12 

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

2 

k. Ostalo:_________________________________________________________________________________________ 



 

4. Katero mesto na poti v šolo se ti zdi najbolj nevarno? 

*Križišče v Vintgar-Fortuna-Sp. Gorje do trgovine »pri Černetu« - 34 

*Križišče v Zg. Gorjah pri cerkvi – 20 

*Ozka, nepregledna in prometna cesta od križišča Sp. Gorje – pri Petaču-do steze za pešce -21 

*Križišče Krnica-Zabrezno, Zatrnik/ ovinki proti Konavcu-Sp. Laze -17  

*Križišče Zg. Gorje-Grabče -15 

*Kočna – Sp. Gorje (pri Černetu) -14 

*Pokopališče – vaški trg – Zg. Gorje -9 

*Križišče pri šoli/kolesarnica -7 

*Podhom-Megre-Sp. Gorje(pri Černetu) -5 

*Nepregleden prehod za pešce pri vrtcu in prevelike hitrosti vozil -3 

*Ozka in slaba cesta Mevkuž-Zg. Gorje pri Zadrugi -3 

 

 

 

 



 

5. Če si v avtu potnik … 

 

a. Te odložijo starši, ki so na poti v službo?  132 

b. Te odložijo starši, ki niso na poti v službo?  77 

c. Te odloži nekdo drug, ki je na poti v službo?  12 

d. Te odloži nekdo drug, ki ni na poti v službo?   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Bi šel/šla večkrat v šolo peš ali s kolesom, če bi bili urejeni pločniki, prehodi za pešce, kolesarske steze, lopa za 

shranjevanje koles … 

     *DA - 143 

     *NE - 38 

7. Opiši konkretna mesta na poti v šolo, na katerih se počutiš najmanj varno. 

     * Križišče v Vintgar-Fortuna-Sp. Gorje do trgovine »pri Černetu«-24 

      *Križišče Sp. Gorje-Petač- do steze za pešce -18 

      *Križišče pri cerkvi v Zg. Gorjah -18 

      *Križišče Grabče - Zg.Gorje-trgovina Merkator -14 

      * Cesta od pokopališča – vaški trg – Zg. Gorje -12 

      *Kočna- Sp. Gorje(pri Černetu)- 8 

      *Podhom –Megre-Sp. Gorje(pri Černetu)- 7 

     *Zatrnik-Krnica -3 

     *Cesta Graben-Fortuna-Sp. Gorje – 3 

     *Cesta Mevkuž-Zg. Gorje Zadruga -3 

     *Prehod za pešce pri vrtcu/ Cesta Elmont-Petač -2 



 

8.  Na kateri način bi najraje prihajal/-a v šolo? 

*S kolesom -67 

*Peš -63 

*S kombijem -40 

*Z avtom staršev -18 

*S skirojem -11 

*Z rolko, z mopedom -3 

Zakaj?  

*Gibanje je zdravo – 46 

*Hitreje -31 

*Varno s šoferjem kombija -16 

*Oddaljenost -15 

*Je všeč -12 

*Družba pri hoji -6 

*Samostojnost -2 

IZPOLNIJO STARŠI 

1. Ali se strinjate z odgovori svojih otrok?      *DA – 174                *NE - 3 



 

     Če se ne strinjate, napišite zakaj. / 

2. Napišite svoje mnenje glede prometne varnosti in poudarite, kje vidite največje težave. 

      *Divjanje, prehitra vožnja voznikov in neupoštevanje prehodov za pešce -24 

      *Ni dovolj pločnikov -20 

      *Ni kolesarskih poti -20 

      *Ozki, nepregledni deli ceste na relaciji Vintgar-Fortuna-Sp. Gorje (pri Černetu) -20 

       *Neustrezna ureditev prometa na glavnem križišču pri šoli zaradi previsokih hitrosti,  

         predlog je krožišče ali talne oznake – 15     

       *Križišče in cesta Sp. Gorje –pri Petaču-steza za pešce -14 

      *Premalo prehodov za pešce, slaba označenost(pri vrtcu!)- 13 

      *Cesta Podhom - Vintgar – Sp. Gorje brez pločnika -12 

      *Manjka pločnik Kočna – Sp. Gorje -11 

      * Nevarno križišče Zg. Gorje –Grabče -10 

      *Ozke ceste, brez pločnika – 8 

      *Gost promet, glavna oz. državna cesta neprimerna za težka vozila -8  



 

*Ob cesti na Poljšico ni pločnika in javne razsvetljave -7      

*Cesta pokopališče –vaški trg nevaren odsek za pešce zaradi vozil, ki vozijo s parkirišča- 6 

*Zelo nevarna prometna cesta Zatrnik – Krnica -6 

*Nevarno križišče Krnica-Zabrezno/-Sp. Laze -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podpis staršev:_________________________ 

 

Hvala za pomoč. 

 

Janja Geltar, 

članica SPV Občine Gorje 


