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1. OTROCI V PROMETU 
 

Na OŠ Minke Namestnik - Sonje pouk poteka na dveh ločenih lokacijah - na šoli in v domu 
šole, ki se nahaja nasproti šole. Tako so naši učenci tudi v času pouka vključeni v promet, saj 
vsakodnevno odhajajo na kosilo v dom šole, domsko dvorišče in igrišče pa uporabljajo tudi 
pri urah športa in v času podaljšanega bivanja. 

 
Pri hoji in teku otroci niso dovolj spretni, predvsem pa imajo težave v prometu zaradi 
postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja:  

- nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z 
leve ali desne,  

- dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo,  
- ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj, 
- razlikujejo dobro pojmov levo, desno, 
- ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,  
- njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih 

kaj zamoti in  
- ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo, kako 

prečkamo cesto.  
  
Ker imajo otroci manj izkušenj, so v prometu še posebej ogroženi. Zaradi navedenega Zakon 

o pravilih cestnega prometa navaja in poudarja, da morajo biti otroci kot udeleženci v 

cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih udeležencev.  

 

Učenci naše šole so v promet vključeni na različne načine. Nekateri pridejo v šolo kot pešci, 

kot sopotniki v osebnih vozilih ali kot potniki v kombiju  in na avtobusu.  

 

 

2. ŠOLSKI OKOLIŠ  

 

Šolski okoliš OŠ Minke Namestniki - Sonje je fleksibilen. V programe naše šole so vključeni 

učenci iz naslednjih občin: Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Majšperk, Miklavž na 

Dravskem polju, Rače-Fram, Šentjur in Slovenske Konjice. 

Šolski okoliš se spreminja glede na usmeritve učencev v programe.  

 

3. NAČIN PRIHAJANJA OTROK V ŠOLO IN DOMOV  
 

Učenci prihajajo v šolo peš, s kombijem, z avtobusnimi pogodbenimi in rednimi linijami, 

spremljajo ali vozijo jih tudi  starši. Način prihoda in odhoda otroka iz šole sporoči starš pri 

vpisu. 

 

 



Učenec – pešec  

 

Učence, ki prihajajo peš, seznanimo z varnim vedenjem in ravnanjem na poti in sicer:  

 

- Ko z otrokom hodimo po pločniku ali ob robu ceste poskrbimo, da otrok hodi po 

notranji strani ter da smo odrasli med njim in cesto. Držimo ga za roko in pazimo, da 

se nam ne izmuzne iz rok.  

- Opozoriti jih moramo, da cesta ni igrišče, kar pomeni, da ni primeren prostor za igro.  

- Otroci naj bodo oblečeni v živobarvna oblačila, kadar so na cesti, uporabljajo pa naj 

tudi odsevna telesa (kresničke, odsevne trakove), saj se zlahka znajdejo tudi v pogojih 

slabše vidljivosti in v mraku.  

- Pogovarjajmo se z otrokom, da nikoli ne sme steči na cesto ali ulico. Vedno naj se prej 

ustavi ob robu cestišča, tudi če je na cesti njegova žoga ali hišni ljubljenček.  

- Otroci do 10. leta starosti ne smejo samostojno sodelovati v prometu, vedno morajo 

imeti spremstvo odrasle osebe, ki jih vodi in uči pravil in varnosti v prometu.  

- Skupaj z otrokom se dogovorimo in izberimo najvarnejšo pot do šole. Pot naj bo čim 

krajša in naj prečka čim manj cest.  

- Otroka, mlajšega od 10 let, ne smemo pustiti, da bi sam prečkal cesto, vendar ga čim 

prej začnimo učiti tehnik pravilnega prečkanja ceste brez prehoda za pešce, na 

prehodu za pešce in na prehodu za pešce, ki je urejen s semaforjem. 

 
 
Učenec – potnik v osebnem avtomobilu  
 
Starše, ki vozijo učence v šolo s svojimi avtomobili opozorimo na uporabo varnostnega pasu 
in avto sedeža.  
Starši lahko avtomobile parkirajo na brezplačnem parkirišču, ki se nahaja za domom OŠ 

Minke Namestnik Sonje ali na dvorišču šole. 

 

Učenec – potnik v kombiju/na avtobusu 

Učence pogosto opozarjamo na kulturno obnašanje na avtobusu in v kombiju. Učence v 
nižjih razredih in učence, ki obiskujejo Posebni program vzgoje in izobraževanja, na avtobuse 
in kombije spremljajo učiteljice, varuhinje ali javne delavke. Starejši učenci na avtobusno 
postajo odhajajo sami. 
Prevoze naših učencev iz občine Makole opravlja prevoznik Zeleni turizem, ki za prevoz 
uporablja kombi. Učenci vstopajo in  izstopajo na avtobusni postaji pri gradu Slovenska 
Bistrica. 
Prevoze učencev, ki med tednom prebivajo v domu šole in učencev iz občine Slovenska 
Bistrica opravlja prevoznik Prevozi Stanka. Učenci vstopajo in  izstopajo na avtobusni postaji 
pri domu šole. Prevoze učencev iz občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in  Majšperk 



opravlja prevoznik Zeleni turizem. Učenci vstopajo in izstopajo na avtobusni postaji pri gradu 
Slovenska Bistrica. 
Učenci se v šolo vozijo tudi z rednimi in pogodbenimi avtobusnimi linijami podjetja Arriva. 
Učenci vstopajo iz izstopajo na avtobusni postaji pri gradu Slovenska Bistrica ali na glavni 
avtobusni postaji. 
 
 
VOZNI REDI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Prevoznik :  Zeleni turizem 

Relacija: Makole - Majšperk - Slovenska Bistrica grad - Majšperk - Makole 

 

 

IZ    ŠOLE 

Postaja             Čas odhoda 

Slovenska Bistrica grad 15.00 

Laporje 15.10 

Križni vrh 15.20 

Poljčane 15.25 

Dežno 15.45 

Majšperk 15.50 

Makole 16.05 

Jelovec 16.10 

 

Prevoznik: Prevozi STANKA 

Relacija: Loče - Lušečka vas – Poljčane - Slovenska Bistrica grad 

 

 

 

 

V   ŠOLO 

Postaja Čas odhoda 

Jelovec 6.00 

Makole 6.05 

Majšperk 6.20 

Dežno 6.25 

Poljčane 6.45 

Križni vrh 6.50 

Laporje 7.00 

Slovenska Bistrica grad 7.10 

V ŠOLO 

Postaja Čas odhoda 

Loče 7.30 

Ljubično 7.40 

Poljčane 7.45 

Slovenska Bistrica grad 8.00 



IZ    ŠOLE 

Postaja Čas odhoda 

Slovenska Bistrica grad 14.30 

Poljčane 14.45 

Ljubično 14.50 

Loče 15.00 

 

Prevoznik: Arriva 

Avtobusne redne in pogodbene linije 

V ŠOLO IZ ŠOLE 

Postaja Čas odhoda Postaja Čas odhoda 

Sp. Visole 
Sl. Bistrica grad 

6.38 
6.48 

Sl. Bistrica grad 
Sp. Visole 

14.05 
14.15 

Stari Log 
Sl. Bistrica grad 

6.25 
6.55 

Sl. Bistrica grad 
Pragersko ŽP 

14.22 
14.48 

Spodnja Polskava 
Sl. Bistrica grad 

6.17 
6.47 

Sl. Bistrica grad 
Polskava 

15.20 
15.38 

Zg. Polskava 
Pokoše 

Sl. Bistrica grad 

7.10 
7.15 
7.19 

Sl. Bistrica grad 
Pokoše 

Zg. Polskava 

15.20 
15.30 
15.40 

 

Vozni red prevozov vsako šolsko leto usklajujemo z urniki učencev vozačev. 

 

Učenec – potnik v službenem avtomobilu  
 
Občasno  za prevoz učencev uporabljamo  službeni kombi Renault traffic. Namenjen je 
prevozu učencev na različne prireditve, tekmovanja, plavanje… 
 

Šola ima sprejeta Navodila za izvajanje prevozov učencev z osebnimi vozili. Voznik prejme 

potni nalog, ob sebi ima spremljevalca, če vozi mlajše učence ali več nepredvidljivih otrok. 

Službeni avto je ustrezno tehnično pregledan. Za občasne preglede poskrbi tudi hišnik. V 

avtu morajo vsi potniki uporabljati varnostni pas. Med vožnjo ne uživamo hrane in pijače. 

 

 

 

 



4. VARNE POTI DO ŠOLE (ZA PEŠCE) 

 

a) Dom OŠ Minke Namestnik -  Sonje   -    OŠ Minke Namestnik - Sonje 

 

Mlajši učenci, ki med tednom ostajajo v domu šole, vsakodnevno v spremstvu učiteljic in 

varuhinj prihajajo v šolo. Starejši učenci v šolo odhajajo sami. 

Učenci v spremstvu učiteljic in javnih delavk tudi vsakodnevno odhajajo v dom šole na kosilo. 

Na domskem igrišču občasno poteka tudi podaljšano bivanje ter ure športa.  

Učenci iz doma šole hodijo po pločniku, nato prečkajo prehod za pešce. Pri tem morajo biti 

še posebej pozorni, saj po Partizanski ulici poteka gost promet. Pot nadaljujejo mimo Ljudske 

univerze, nato pa zavijejo desno na Ozko ulico. Na začetku Ozke ulice je tudi parkirišče, zato 

morajo biti pozorni na avtomobile, ki prihajajo ali zapuščajo parkirne prostore. Za stavbo 

Ljudske univerze zavijejo desno in gredo do vhoda v šolo. Tudi tu morajo biti pozorni na 

parkirane avtomobile, saj je za stavbo univerze dovoljeno parkiranje za uslužbence naše šole 

in Ljudske univerze. 

 

b) Šolska ulica   -   OŠ Minke Namestnik - Sonje 

 

Učenci na poti v šolo hodijo po Šolski ulici, nato nadaljujejo po Tomšičevi ulici. Zatem zavijejo 

desno na Partizansko ulico. Na poti v šolo so še posebej pozorni, ko prečkajo cesto. Ves čas 

hodijo po pločniku.  Pozorni so tudi na parkirane avtomobile na začetku Ozke ulice in za 

stavbo univerze. 

 

c) Tomšičeva ulica   -   OŠ Minke Namestnik - Sonje 

Učenci hodijo v smeri vzhod in zavijejo levo, da ostanejo na Tomšičevi ulici. Nato zavijejo 

desno na Partizansko ulico. Ves čas hodijo po pločniku, še posebej so previdni pri prečkanju 

ceste. 

d) Špindlerjeva ulica   -   OŠ Minke Namestnik - Sonje 

Učenci hodijo v smeri vzhod in zavijejo levo na Šlandrovo ulico.  Posebej so pozorni, saj na 

delu poti ni pločnika in označenega prehoda za pešce. Nadaljujejo po Ob stadionu. Pot 

nadaljujejo po Slomškovi ulici, nato pa zavijejo na Partizansko cesto. Še posebej so pozorni 

pri prečkanju prehodov za pešce pri krožnem križišču v bližini šole, kjer je ponavadi gost 

promet. 

e) Avtobusna postaja Slovenska Bistrica (Kolodvorska ulica)   -   OŠ Minke Namestnik - 

Sonje 

Učenci iz avtobusne postaje hodijo po pločniku po Kolodvorski ulici. Prečkajo prehod za 

pešce ter nadaljujejo po pločniku do križišča, kjer zavijejo na Trg svobode. Pri knjižnici 



prečkajo prehod za pešce. Nadaljujejo pot proti Partizanski ulici. Po Partizanski ulici hodijo po 

pločniku vse do križišča z Ozko ulico, kjer zavijejo desno in nadaljujejo pot do šole. 

 

5. NEVARNE PROMETNE TOČKE  

Na poteh, ki vodijo v šolo, učenci naletijo na marsikatero nevarnost v prometu.  Nevarne 

točke so opredeljene v spodnjih tabelah: 

Nevarna točka Zakaj? Rešitev 

Šolsko dvorišče in parkirišče 
za Ljudsko univerzo 
 
 
 
 

Tukaj dostopajo do šole 
učenci, ki prihajajo peš.  Za 
Ljudsko univerzo je 
dovoljeno parkiranje za 
zaposlene na Ljudski univerzi 
in na OŠ. Tukaj  poteka 
intervencijska pot.  Na 
parkirišču in na šolskem 
dvorišču parkirajo tudi starši, 
ki pripeljejo otroke z 
avtomobilom v šolo. Tu se 
občasno ustavljajo tudi 
vozila za dostavo.  

Učenci, ki prihajajo peš so 
pozorni na prometno 
dogajanje. Starši in učenci 
morajo biti previdni pri 
izstopanju iz avtomobila in 
pri prečkanju intervencijske 
poti. Starši, ki spremljajo 
otroke v šolo morajo 
parkirati avtomobile tako, da 
ne ovirajo prometa na 
intervencijski poti.  

Domsko dvorišče Tukaj  poteka intervencijska 
pot.  Na domskem dvorišču 
parkirajo tudi starši, ki 
pripeljejo otroke z 
avtomobilom v šolo oz. v 
dom. Tu se občasno 
ustavljajo tudi vozila za 
dostavo. 

Starši in učenci morajo biti 
previdni pri izstopanju iz 
avtomobila in pri prečkanju 
intervencijske poti. Starši, ki 
spremljajo otroke v dom 
morajo parkirati avtomobile 
tako, da ne ovirajo prometa 
na intervencijski poti. Učitelji 
in učenci morajo biti pozorni, 
ko odhajajo na domsko 
igrišče (ŠPO, PB …). 

Šlandrova ulica Na delu Šlandrove ulice ni 
pločnika.  V križišču s 
Špindlerjevo ulico tudi ni 
označenega prehoda za 
pešce. 

Učenci so še posebej 
pozorni, ko hodijo ob robu 
cestišča. Cesto prečkajo šele, 
ko se prepričajo, da je to 
varno. 

 



 

SLIKA 1: Šolsko dvorišče in parkirišče za Ljudsko univerzo 

 

 

SLIKA 2: Domsko dvorišče 

 

SLIKA 3: Špindlerjeva ulica 



6. PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

 Vsi prvošolci dobijo prvi dan pouka rumene rutice, ki jih morajo obvezno nositi na 

poti v šolo in domov. Nošenje rumenih rutic za drugošolce ni več obvezno, je pa s 

stališča varnosti zelo zaželeno.  

 Učencem priporočamo nošenje oblačil, ki so v mraku dobro vidna. Priporočamo 

uporabo kresničk in drugih odsevnih teles, ki dobro odbijajo svetlobo. Tako postanejo 

otroci v prometu bolj vidni. Z varnostjo otrok v cestnem prometu so seznanjeni tudi 

starši na prvem roditeljskem sestanku.  

 V šolo povabimo policista, ki učencem pojasni, kako se morajo obnašati v prometu 

kot pešci oziroma kolesarji. Pojasni tudi, kakšne težave v prometu povzročajo 

nedisciplinirani udeleženci. Skupaj s policistom odidemo na učni sprehod v okolico 

šole. 

 Pri prvih urah pouka oziroma v okviru razrednih ur v vseh razredih temeljito 

obdelamo področje prometne varnosti. Te teme obravnavamo tudi med šolskim 

letom pri predmetih, ki vključujejo področje prometa.  

 V pomladnem času učenci 5. razreda opravljajo kolesarski izpit po pravilniku o 

kolesarskih izpitih v osnovni šoli. 

 Presodimo, kateri učenci so dovolj zreli, da lahko v šolo prihajajo sami. Starši ob tem 

podpišejo soglasja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA:  ZEMLJEVID VARNIH ŠOLSKIH POTI Z OZNAČENIMI NEVARNIMI TOČKAMI 

 

Legenda 

Varne poti v šolo:                                                                                                                                                                   Nevarne  točke: 

Dom OŠ Minke Namestnik - Sonje - OŠ Minke Namestnik - Sonje                                                                            1 – Šolsko dvorišče in parkirišče za Ljudsko univerzo                                

Šolska ulica - OŠ Minke Namestnik - Sonje                                                                                                                     2 – Domsko dvorišče                                                                               

Tomšičeva ulica - OŠ Minke Namestnik - Sonje                                                                                                             3  – Šlandrova ulica 

Špindlerjeva ulica-  OŠ Minke Namestnik - Sonje 

Avtobusna postaja Slovenska Bistrica (Kolodvorska ulica) - OŠ Minke Namestnik - Sonje 


