
PROMETNOVARNOSTNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI  

Šolsko leto 2009/2010   

 

1. OD KOD IN KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO  

Osnovno šolo Juršinci obiskujejo učenci naslednjih vasi: Mostje, Gabrnik, 
Juršinci, Kukava, Hlaponci, Sakušak, Grlinci, Bodkovci, Dragovič, Rotman, 
Zagorci, Gradiščak, Senčak. 

Največ učencev v šolo prihaja z avtobusom (82 odstotkov vseh učencev), nekaj 
se jih vozi s kolesi, 10 odstotkov učencev pa hodi v šolo peš. 

2. NAJBOLJ VARNE POTI IN DOVOLJENI PREHODI  

Učenci naj izberejo najbolj varno pot v šolo. Cesto lahko prečkajo le na 
označenem prehodu za pešce. Varna pot proti šoli hoja po pločniku, mimo 
cerkve do šole. Druga cesta proti šoli ni najbolj varna pot za pešce, saj je precej 
prometna, zato naj učenci do avtobusne postaje raje uporabljajo pot mimo 
cerkve. 

Učenci, ki stanujejo proti Vodolu, morajo biti še posebej pazljivi, saj ni pločnika 
in morajo hoditi ob robu ceste. Tudi starši naj otrokom pomagajo pri njihovi 
varnosti. 

Učence 1. razreda v šolo in iz nje spremljajo starši in jim s svojim zgledom 
pomagajo, da se bodo počasi znali samostojno vključiti v promet. 

Opozorilo: Najkrajša pot ni vedno najbolj varna. 

 
3. UČENCI VOZAČI   

Ker se večina učencev naše šole vozi s šolskim avtobusom, veliko pozornosti 
posvečamo vozačem. Na šoli se trudimo, da bi imeli vsi učenci zagotovljen 
prevoz. Za tiste učence, ki v šolo pridejo prej in za tiste, ki nimajo avtobusa 
takoj po pouku, imamo organizirano varstvo vozačev. 

Učitelji učence vozače večkrat opozarjamo na obnašanje na avtobusu in na 
avtobusni postaji. Mnogokrat učitelji spremljajo učence na avtobusno postajo, 
predvsem prve dni pouka in takrat, ko so vožnje zvečer ali drugače kot običajno. 
Za varnost naših otrok pomaga poskrbeti tudi SPV Občine Juršinci. Člani SPV-
ja na začetku šolskega leta postavijo opozorilne table Spet smo tu, s katerimi 
voznike opozorijo na otroke, prav tako pa tudi  14 dni dežurajo v križiščih. 

 Za varnost pešcev in vozačev pomaga skrbeti tudi rajonski policist, ki pogosto 
pride in učence opozarja na njihovo varnost.  



Opozorilo: Posebej previdni morajo biti učenci pri prečkanju ceste, kjer ni 
zaznamovanega prehoda za pešce. Člani SPV-ja se trudimo, da bi po celotnem 
šolskem okolišu dobili prehode vsaj ob avtobusnih postajah.   

 

 Šolski prevozi 

VOZNI RED ZA ŠOLSKI AVTOBUS v šolskem letu 2009/2010 
 
PRIHODI V ŠOLO: 
Jutranja vožnja za smer JURŠINCI–VODOL–ROTMAN–POLENŠAK–
HLAPONCI–MOSTJE–GABRNIK–GRLINCI–GABRNIK–JURŠINCI: 
 

ODHODI POSTAJE 

6.40 Juršinci 
6.45 Vodol 
6.50 Rotman 
6.55 Polenšak 
7.00 Hlaponci 
7.05 Mostje 
7.10 Gabrnik 
7.15 Gradiščak (pri križu) 
7.20 Grlinci 
7.25 Gabrnik 
7.28 Gabrnik (pri križu) 
7.30 Juršinci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jutranja vožnja za smer JURŠINCI–VODOL–SENČAK–GOMILA–
GRABŠINSKI BREG–ZAGORCI (OBLAKI)–PODHOSTNIK–JURŠINCI: 
 

POSTAJE ODHODI –  
1. vožnja 

ODHODI – 
 2. vožnja 

Juršinci 7.10 7.45 
Vodol 7.13 7.50 

Majerič 7.15 7.53 
Senčak (pri 
Novakovih) 

7.17 7.55 

Gomila (pri 
stolpu) 

7.19 7.58 

Grabšinski breg 7.21 8.00 
Zagorci (gasilski 

dom) 
7.23 8.05 

Zagorci (Oblaki) 7.27 8.10 
Podhostnik 7.29 8.13 

Juršinci 7.31 8.15 
 
Nova vožnja za učence, ki so doma ob progi Rotman–Polenšak–Hlaponci–
Mostje–Gabrnik–Juršinci:  
 
ob 7.35 (začetek vožnje).   
 
ODHODI IZ ŠOLE 
 

Po končani 5. učni uri, ki se konča ob 13.00, imajo redni avtobus: 
• ob 13.35 učenci, ki so doma ob progi Juršinci–Vodol–Senčak–Gomila–

Grabšinski breg–Zagorci–Juršinci; 
• ob 13.10 učenci, ki so doma v Gabrniku. 

 
      Po končani 6. uri, ki se konča ob 13.50, imajo šolski avtobus: 

• ob 14.00 učenci, ki so doma ob progi  Vodol–Sakušak –Senčak – 
Grabšinski breg–Zagorci–Juršinci; 

• ob 14.20 učenci, ki so doma ob progi Gabrnik–Grlinci–Mostje – 
Hlaponci–Polenšak–Rotman. 

 
Po končani 7. uri, ki se konča ob 14.40,  pelje avtobus ob 14.50 po celi šolski 
progi (redna proga).                                                                                                                          
 

 

 

 

 



4. UČENCI KOLESARJI   

Učenci lahko v šolo pridejo le s pravilno opremljenim kolesom, če imajo čelado 
in opravljen kolesarski izpit. Učenci s pomočjo učiteljev in staršev lahko 
opravljajo kolesarski izpit v 5. razredu (teoretični del pa v 4. razredu). 
Opremljenost koles pregleda rajonski policist dvakrat letno. Za varnost 
kolesarjev so soodgovorni tudi starši, kot tudi kolesarji sami. Zaradi varnosti 
učencem odsvetujemo vožnjo z motornimi kolesi. Če jim to starši dovolijo, pa 
poskrbimo, da učenci nosijo čelade in preverimo, če imajo opravljen izpit. 

5. UKREPI ZA VARNOST UČENCEV  

Pri zagotavljanju varnosti naših otrok  bomo sodelovali  s Svetom za preventivo 
in varnost v cestnem prometu Občine Juršinci in Policijsko postajo Ptuj. SPV 
Občine Juršinci in Policijska postaja Ptuj nam bosta pomagali pri izvedbi 
naslednjih akcij: 

– pregled varnih poti v okolici šole in po šolskem okolišu;   

– zagotovitev večje varnosti ob začetku šolskega leta;  

– izvajanje akcije Rumena rutica in kresnička;  

– dosledno izvajanje prometnega zakona, ki vključuje varnost učencev 
(spremstvo prvošolčkov);  

– organiziranje predavanj o  prometni varnosti za starše in učence;    

– pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov;   

– pregled opreme koles;  

– akcija Red je vedno pas pripet. 

Prometna vzgoja v naši šoli je del vzgoje pri vseh predmetih, kakor tudi sestavni 
del priprav na ekskurzije, izlete, športne dneve in učne pohode. Mentorici 
prometne vzgoje pomagava pri vseh teh akcijah in opravljava še druge naloge, 
kot so: 

– priprava ekipe na tekmovanje Kaj veš o prometu;    

– urejanje avtobusnih prevozov;   

–  udeležba na sejah SPV-ja.   

 



Učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo in 
domov. Učenci nižjih razredov z razredničarko obhodijo najbolj varne poti 
učencev v okolici šole. Na predmetni stopnji pa enkrat mesečno ali po potrebi 
razredna ura vsebuje tudi prometno-vzgojno problematiko.  

Zato naj bodo učenci seznanjeni:  

• s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne 
nalepke, rokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene 
rutice; 

• s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti; 
• s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih, oz. po levi 

strani ceste v smeri hoje, kjer ni pločnikov, prečkanje na prehodih in 
izven prehodov); 

• s prometnovarnostnim načrtom: 
• upoštevanjem cestno-prometnih predpisov. 

Na roditeljskih sestankih bomo s prometnovarnostnim načrtom seznanili starše 
in jih opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Starše bomo o 
prometni varnosti in njihovi vlogi pri tem opozorili na prvih roditeljskih 
sestankih.  
 
6. ZAKLJUČNI DEL  

S prometnovarnostnim načrtom morajo biti seznanjeni vsi učenci v šoli. O njem 
se bodo pogovarjali učenci v razredih in šolski skupnosti, pri razrednih urah, pri 
pouku in ostalih oblikah dela. Za učence nižjih razredov je obvezen vsakoletni 
ogled varnih šolskih poti in dovoljenih prehodov v spremstvu učiteljic in 
policista.  

Pri izvajanju prometnovarnostnega načrta sodelujejo vsi učitelji razrednega in 
predmetnega pouka ter oddelkov podaljšanega bivanja, starši in zunanji 
dejavniki, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem 
prometu. Predloge, ki bi kakorkoli izboljšali prometno varnost učencev, lahko 
sporočite vodstvu šole.  

S prometnovarnostnim načrtom so seznanjeni:  

• vsi učitelji šole  
• šolska skupnost  
• svet staršev 
• SPV Občine  Juršinci 
• Policija Ptuj 

Mentorici prometne varnosti: 
Lidija Kunčnik, Ksenja Žmauc 

Ravnateljica: 
Jelka Svenšek 



 


