
NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU 

 

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varno in uspešno realizacijo pouka in za preventivno 

ter vzgojno delo za večjo varnost otrok in mladine v cestnem prometu. Za varno šolsko pot 

veljajo naslednja, npr. nekatera "glavna pravila" oz. osnovne zahteve: 

− pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (hodniki za pešce, nasipi ali poti, 

na katerih je zagotovljena varna hoja pešcev); 

− ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi ali nadhodi, 

semaforiziranimi prehodi za pešce ali urejenimi prehodi z dodatnim varovanjem 

učencev); 

− šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa. 

 

Za ugotavljanje ogroženosti varnosti učencev na šolskih poti se uporabljajo različni kriteriji. 

Varnost učencev je npr. ogrožena v primerih: 

− v vseh primerih, ko morajo učenci prihajati v šolo ob državnih cestah (glavne ceste in 

regionalne ceste z večjo gostoto prometa), kjer ni zagotovljenih varnih površin za pešce; 

− v primerih, ko morajo učenci opraviti daljšo pot po lokalnih cestah (zlasti zunaj naselij), 

na katerih ni zagotovljenih varnih površin za pešce in je zaradi hitrosti, gostote ali vrste 

prometa (avtobusni, tovorni promet) večja ogroženost učencev; 

− v primerih, ko mora učenec prečkati eno ali več nevarnih cestnih odsekov in je 

organiziranje prevoza boljša rešitev od izvedbe ukrepov za varno prečkanje ceste; 

− v primerih, ko poteka šolska pot na območjih, kjer so se že zgodile prometne nesreče, v 

katerih so bili udeleženi otroci – pešci. 

 

Osnovna šola Miklavž je torej razdeljena v dve enoti: 

− matična šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž; 

− podružnična šola Dobrovce, Šolska ulica 1, Dobrovce. 

OŠ Miklavž na Dravskem polju 

 

Opis šole in šolskega okoliša 

 

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju stoji na robu vasi Miklavž, v bližini kanala Srednja 

Drava I. Pouk je organiziran in poteka v eni stavbi. 

 

Okrog šole je veliko šolsko dvorišče z zelenicami, igrišči in šolskimi potmi. V sklopu stavbe je 

tudi telovadnica. Ob šolskem dvorišču poteka lokalna cesta, zato se učenci neposredno 

vključujejo v promet že na šolskem dvorišču – dovozna pot in parkirišče − in nato po njej 

nadaljujejo pot do pločnika in prehoda za pešce, kjer prečkajo to cesto. Ta cesta ima z obeh 

strani pločnik (tudi avtobusno postajališče na obeh straneh), kjer učenci iz Dobrovc, Skok in 

Dravskega Dvora vstopajo in izstopajo z avtobusa ob prihodu v šolo in odhodu domov. S 

šolskega dvorišča lahko pridemo še po dveh poteh. Ena vodi naravnost od glavnega vhoda proti 

cesti in gozdu, druga pa levo od glavnega vhoda ob stavbi do dovozne poti v vrtec. Vendar pa 

ta izhoda nista pogosto uporabljena. Na lokalni cesti Miklavž–Dobrovce, ki teče ob šolskem 

dvorišču, so trije fizični ukrepi za umirjanje prometa (grbine) in omejitev hitrosti na 30 km/h. 

Grbine so postavljene pri vsakem izhodu iz šole. 

 



Šolski okoliš je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem 

polju s strani ustanovitelja Občine Miklavž na Dravskem polju. Obsega naslednja naselja: 

− Miklavž na Dravskem polju 

− Dobrovce 

− Skoke 

− Dravski Dvor 

V šolskem okolišu živi okoli 6400 prebivalcev, največja oddaljenost od šole je 5 km. 

 

Poleg učencev iz šolskega okoliša OŠ Miklavž so v šolo vpisani še učenci iz nekaterih drugih 

krajev zunaj šolskega okoliša. Oddaljenost naselij od OŠ je prikazana v spodnji tabeli. 

 

Tabela 1: Oddaljenost naselij od OŠ 

KRAJ BIVANJA ODDALJENOST V KM 

Miklavž do 1,5 km 

Dobrovce od 2 do 3 km 

Skoke od 2,3 do 3,5 km 

Dravski Dvor od 4,2 do 5 km 

Maribor 10 km 

Loka 2,4 km 

Rogoza od 2 do 3 km 

Marjeta od 6,5 do 7,7 km 

Brunšvig 8,5 km 

 

Prihodi in odhodi učencev, šolski prevozi 

 

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi, ki jih shranijo na šolskem 

dvorišču. 

 

Šola je dolžna zagotoviti brezplačni prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče, 

oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav tako mora šola poskrbeti za prevoz tistih otrok, katerih 

varnost je ogrožena na poti v šolo – torej, če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med 

nevarne relacije. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

na predlog šole. 

 

Za prevoz otrok ni posebej urejenega šolskega prevoza, saj na tej relaciji vozijo avtobusi 

avtobusnega podjetja ARRIVA, učenci pa imajo zagotovljene brezplačne letne vozovnice. Po 

končanem pouku (tega ne končajo vsi hkrati) učenci čakajo na avtobus na avtobusnem 

postajališču. 

 

Načrt varnih šolskih poti za OŠ Miklavž na Dravskem polju 

 

Načrt varnih šolskih poti je bil izdelan na osnovi opravljene analize vseh relevantnih 

parametrov. Pri določanju varnih poti so bili upoštevani: 

– analiza obstoječe cestno-prometne infrastrukture: obstoječe stanje, cestni odseki 

z/brez pločnikov, širine vozišč in bankin, ugotovljene pomanjkljivosti, ugotavljanje 

primernosti za hojo pešcev ipd.; 

– analiza podatkov o prometu: na osnovi pridobljenih podatkov o povprečnem letnem 

dnevnem prometu (PLDP) na analiziranih ulicah se je ulice/ceste "razvrstilo" glede 

na količino prometa. 

 



Na osnovi opravljene analize so ceste/ulice na obravnavanem območju – in ki jih oz. bi jih 

lahko uporabljali učenci za pot v šolo – glede na kriterij "varnosti" oz. "primernosti" za hojo 

učencev razdeljene v naslednje tri skupine: 

– primerne: v to skupino sodijo cestni odseki (ceste, ulice), ob katerih so zgrajeni 

pločniki za varno hojo pešcev. Prav tako sodijo v to skupino ulice, na katerih je 

promet (prometna obremenitev – povprečni letni dnevni promet) zelo majhen – pri 

tem je bila postavljena meja do 200 vozil na dan. O teh ulicah/cestah menimo, da – 

s svojimi prometno-tehničnimi elementi in glede na količino prometa – zagotavljajo 

varno hojo pešcev; 

– pogojno primerne: v to skupino sodijo cestni odseki (ceste, ulice), ob katerih niso 

zgrajeni pločniki za varno hojo pešcev, vendar pa je (a) promet na teh cestah 

sorazmerno redek (PLDP do 1000 voznikov na dan) in (b) so bankine ob teh ulicah 

širše od 1,2 m. Za takšne ulice lahko rečemo, da sicer ne zagotavljajo dobre varnosti 

za pešce, lahko pa služijo v primerih, ko ni druge izbire oz. na krajših odsekih. Širina 

bankine omogoča, da se pešec izogne mimovozečemu avtomobilu v primeru 

srečanja. Priporoča se, da se ti cestni odseki uporabljajo le v primerih, ko ni na 

razpolago druge (varnejše) alternativne možnosti; 

– manj primerne: v to skupino sodijo ceste/ulice, ob katerih niso zgrajeni pločniki za 

varno hojo pešcev in kjer je (a) promet (PLDP) večji od 200 voznikov na dan in (b) 

bankine so ožje od 1,2 m. Na teh ulicah pešcem ni omogočeno varno izogibanje 

mimovozečim vozilom, zato te cestne odseke označimo kot neprimerne – in jih za 

uporabo pešcev odsvetujemo. 

Na osnovi navedenega so izdelane karte varnih šolskih poti, ki so dodane v prilogah. 

2.1.2 Podružnica Dobrovce 

 

Opis šole in šolskega okoliša 

 

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Podružnica Dobrovce, stoji v samem središču vasi 

Dobrovce. Pouk je organiziran in poteka v eni stavbi ter eni izmeni. 

 

Okrog šole je šolsko dvorišče z zelenico, igrišče z igrali in majhno igrišče s tartanovo podlogo. 

Ob šolskem dvorišču teče lokalna zbirna cesta, šola pa ima izhod na javno pot (po njej 

nadaljujejo pot do lokalne zbirne ceste, po kateri nadaljujejo pot do doma). Gospodarski vhod 

je z ograjo ločen od šolskega vhoda in otroci do njega nimajo vstopa. Tudi izhod iz šole na 

cesto je opremljen z vrati in ključavnico, šolsko igrišče pa je v celoti ograjeno. 

 

Na lokalni zbirni cesti ni pločnikov, so pa v bližini šole ter vzdolž celotne poti, kjer otroci hodijo 

domov, nameščene grbine, hitrost je omejena na 30 km/h. Na tej cesti je tudi avtobusno 

postajališče, kjer lahko na avtobus vstopijo učenci, ki se peljejo v Dravski Dvor. Avtobusno 

postajališče je ob šolskem dvorišču. Učenci, ki so doma v delu Dobrovc proti Dravskem Dvoru, 

se morajo nujno vključiti v promet na lokalno cesto. 

 

V bližini vrtca so prav tako izvedene grbine, hitrost je omejena na 30 km/h. V nadaljevanju je 

navedena cesta slabše urejena, nima pločnikov, tudi primerno urejenih bankin ne. Problem 

predstavlja tudi manjkajoči prehod za pešce. 

 

V Dravskem Dvoru so postajališča avtobusa narejena tako, da se lahko učenci vrnejo domov 

po lokalnih zbirnih cestah. Učence prvih razredov obvezno vozijo v šolo starši oz. stari starši. 

 



Šolski okoliš je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem 

polju s strani ustanovitelja Občine Miklavž na Dravskem polju. Obsega naslednja naselja: 

− Dobrovce 

− Skoke 

− Dravski Dvor 
 

V šolskem okolišu živi okoli 2400 prebivalcev, največja oddaljenost od šole pa je 3 km. 

Oddaljenost naselij od OŠ je prikazana v spodnji tabeli. 
 

Tabela 2: Oddaljenost naselij od OŠ 

KRAJ BIVANJA ODDALJENOST V KM 

Dobrovce od 0 do 600 m 

Skoke od 0,3 do 1,5 km 

Dravski Dvor od 1,8 do 2,6 km 

 

Prihodi in odhodi učencev, šolski prevozi 

 

Šola je dolžna zagotoviti brezplačni prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče, 

oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav tako mora šola poskrbeti za prevoz tistih otrok, katerih 

varnost je ogrožena na poti v šolo, torej če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med 

nevarne relacije. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

na predlog šole. 

 

Za prevoz otrok ni posebej urejenega šolskega prevoza, saj na tej relaciji vozijo avtobusi 

avtobusnega podjetja ARRIVA, učenci pa imajo zagotovljene brezplačne letne vozovnice za 

prevoz iz Dravskega Dvora. Ostali v šolo hodijo peš. 

 

Učence prvih razredov v šolo vozijo starši, učence od 2. do 4. razreda pa načeloma starši, le 

redki se iz Dravskega Dvora vozijo z avtobusom. 
 

Načrt varnih šolskih poti za podružnično OŠ na Dobrovcah 
 

Tudi v tem primeru je bil načrt varnih šolskih poti izdelan na osnovi opravljene analize vseh 

relevantnih parametrov. Izhodišča in definicije primernosti posameznih odsekov za hojo pešcev 

so enake kot pri opisu za OŠ Miklavž (točka 1.3), zato jih tukaj ne ponavljamo. 

Izdelane karte varnih šolskih poti so razvidne v prilogah. 
 

Priloge: 

− načrt primernosti šolskih poti: Miklavž na Dravskem polju 

− načrt primernosti šolskih poti: Skoke, Dobrovce in Dravski Dvor 
 

Vozni red 2016/17  

VSTOPNA POSTAJA    URA URA URA 

Dravski Dvor – trgovina 7.00 7.15 7.57 

Skoke    7.04 7.19 8.01 

Dobrovce    7.06 7.21 8.03 
 

 

 
 



VSTOPNA POSTAJA URA  

Miklavž – šola 

 

 

 

13.19  

13.50  

14.24 mali avtobus 

14.44  

15.24   
15.44  

 

Odgovorna oseba na Arriva: g. Nojberg,  041/668 449 



 



 


