
Otrokova  
pot v šolo

49%
OtrOk gre v šOlO 
samOstOjnO, brez 
spremstva staršev

Vir: AMZS

40 % nekdo jih 
pelje Z AVtoM

32 % 
peš Ali S 
SkirojeM

2 % Z jAVniM 
preVoZoM

2 % S koleSoM

20 % S šolSkiM 
AVtobuSoM

4 % drugo



spremstvo 
otroka na poti v 
šolo in domov

55%
staršev vsaj nekajkrat na 
letO v šOlO pelje ali pOspremi 
še kakega drugega OtrOka

Vir: AMZS

89 % StAršeV Ali 
StArih StAršeV 
šoloobVeZnih  

otrok bi bilo 
priprAVljenih,  

poleg SVojegA, 
obČASno preVZeti 

SpreMStVo 
tudi drugegA 

šoloobVeZnegA 
otrokA nA poti V šolo



starše skrbi 
otrokova pot 
v šolo

39%
staršem OtrOkOva pOt v 
šOlO predstavlja skrb ali 
prOblem 

Vir: AMZS

8 Od 10 (78 %) od teh StAršeV 
predStAVljA otrokoVA pot V 
šolo skrb zaradi varnOsti

3 Od 10 (29 %) od teh StAršeV 
predStAVljA otrokoVA pot V 
šolo skrb zaradi OrganizaCije 
Časa

1 Od 10 (10 %) od teh StAršeV 
predStAVljA otrokoVA 
pot V šolo skrb zaradi 
OddaljenOsti šOle



udeležba otrok 
v prometu

84%
OtrOk je v prOstem Času 
samOstOjnO udeleženih 
v prOmetu

Vir: AMZS



načrt šolske 
poti

72%
staršev je seznanjenih z 
naČrtOm šOlskih pOti,  
ki jih pripOrOČa šOla

Vir: AMZS

1 Od 10 (11 %) StAršeV Z otrokoM 
ni nikoli prehodilo poti V šolo, 
ČeprAV je šolA nA peš rAZdAlji 
od doMA



izkušnje otrok 
na poti v šolo

10%
OtrOk je na pOti v šOlO že 
imelO kakšnO slabO izkušnjO, 
pOvezanO s prOmetnO 
varnOstjO

Vir: AMZS

otroCi Se nAjpogoSteje ZnAjdejo 
V neVArnoSti pri preČkAnju CeSte 
nA prehodu ZA pešCe, kjer VoZnik 
otroku ni uStAVil (gA je SpregledAl, 
je iMel preVeliko hitroSt Vožnje)



naklonjenost 
organizaciji mreže 
prostovoljcev

90%
meni, da bi z mrežO 
prOstOvOljCev lahkO 
pOveČali raven varnOsti 
OtrOk na pOti v šOlO in 
dOmOv

Vir: AMZS

87 % VprAšAnih 
Meni, dA bi 

tAko Mrežo 
proStoVoljCeV 

V SloVeniji 
potreboVAli



kdo bi moral 
sodelovati v 
mreži?

78%
upOkOjenCev bi bilO 
pripravljenih vsaj ObČasnO 
pred zaČetkOm in pO kOnCu 
pOuka varOvati prehOde za 
pešCe v OkOliCi šOl

Vir: AMZS

VprAšAni Menijo, dA bi V Mreži 
MorAli SodeloVAti:

proStoVoljCi 86 %

poliCijA 83 %
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