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1. UVOD
Načrt šolskih poti je izdelan z namenom, da se otrokom zagotovi večja varnost na prometnih
površinah ob prihodu in odhodu iz šole, v času pouka, v času podaljšanega bivanja in
varstva, ob ekskurzijah in izletih ter drugih dejavnostih šole.
Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne
družbe. Z namenom, da bi otrokom zagotovili še večjo varnost na poti v šolo in iz nje, vas
naprošamo, da vse predloge in pripombe glede izboljšave prometne varnosti učencev,
sporočite vodstvu šole. Na začetku šolskega leta se bo staršem poslala anketa o varni poti v
šolo. Rezultate, predloge in pripombe bomo naknadno uvrstili v načrt šolske poti.
PREGLED ZAKONSKIH PODLAG
Temeljna zakonska podlaga za šolske poti je osnovana v 56. členu Zakona o osnovni šoli,
kjer pristojni občinski organ za preventivo v vestnem prometu presoja ogroženost varnosti
učenca na poti v šolo.
Načrt šolskih poti se oblikuje na podlagi razpoložljivih zakonskih aktov in pravnih virov.
Aktualna zakonodaja (1. 2. 2016):
•

•
•
•

•

•

Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 in
Obdobni načrt za obdobje 2015-2016 (področje šolskih poti – varnost otrok in začetek
šolskega leta ter ukrepi za večjo varnost vestnega prometa v letih 2015-2016)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3, Uradni list RS, št. 81/2006, z vsemi spremembami):
56. člen (brezplačni prevoz, vloga SPV);
Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010, z vsemi spremembami): 100. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah, ukrepi umirjanja prometa za varnost otrok);
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št.
99/2015 z dne 21. 12. 20115 – znak šolska pot postavljen skladno z načrtom šolskih poti,
opredeljena tudi ostala podrobna prometna signalizacija in prometna oprema za območja
šol);
Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste (konkretno TSC
02.401:2010 – dodatne označbe šolskih prehodov in TSC 03.341:2011 – krožna
krožišča);
Operativni izvedbeni akt okrožnica MŠŠ z dne 5. 11. 1996 – kriteriji za ugotavljanje
ogroženosti učencev na poti v šolo.

V povezavi:
•

•

•

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/2010, z vsemi
spremembami): 3. člen (skupina otrok), 7. člen (odgovornost staršev), 87. člen (varstvo
otrok, spremstvo skupin, varovanje na prehodih), 88. člen (prevoz oseb), 90. člen (prevoz
skupine otrok, spremljevalec – opredeljen tudi s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu
skupin otrok) in 91. člen (vstopanje in izstopanje potnikov, ravnanje voznikov);
Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010, z vsemi spremembami): 20. in 77.
člen (prometna signalizacija in prometna oprema), 21. člen (naprave in ukrepi za
umirjanje prometa), 35 člen (avtobusna postajališča), v kontekstu strokovne presoje
varnosti vest (na drugih javnih cestah) poglavje varnostne zadeve za cestno
infrastrukturo (85. – 94. člen);
Zakon o motornih vozilih (ZMV- Uradni list RS, št. 106/2010, z vsemi spremembami):
45. člen (vozila za prevoz skupin otrok, tehnične zadeve za vozila predpiše minister –
Pravilnik o delih in opremi vozil med drugim opredeljuje pogoje za vozila, s katerimi se
prevažajo skupine otrok);
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•
•

•

Zakon o voznikih (ZVoz, Urani list RS, št. 109/2010, z vsemi spremembami): 49. člen
(pogoji za vožnjo koles), 85. člen (odgovornost staršev);
Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3, Uradni list RS, št. 81/2006, z vsemi spremembami):
56. člen (brezplačni prevoz, vloga SPV), 60. d člen (vzgojni načrt šole) in 60. e člen
(pravila šolskega reda);
Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste (konkretno TSC
03.800:2009 – naprave in ukrepi za umirjanje prometa, TSC 02.203:2009 – naprave in
ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih, TSC 02.210:2010 –
varnostne ograje).

2. SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI IN DOLOČITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA
Osnovno šolo Toneta Okrogarja sestavljajo matična šola in dve podružnici, Podružnična šola
Kisovec in Podružnična šola Šentlambert (slika 1).

Slika 1: Šolski okoliš

Osnovna šola TONETA OKROGARJA (slika 2)
•

Učenci od 1. do 9. razreda:

Podkraj pri Zagorju, Okrogarjeva kolonija, Kopališka ulica, Šolska cesta, Eberlova cesta,
Grajska ulica, Podvine, Vine, Na bregu, Cesto Otona Zupančiča, Dolenja vas, Marnova ulica,
Ulica Prvoborcev, Pečarjevo cesto, Cesta Borisa Kidriča, Cesta zmage - parne hiš. št., Polje,
Loke hiš. št od 1 do 12, Vrh, Čolnišče, Prečna pot.
•

Učenci od 6. do 9. razreda

Zavine hiš. št. od 1 do 13, Loke hiš. št. od 13 do 70, Šemnik hiš. št. od 1 do 23, Borovniško
naselje, Cesta na Zlato polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje na Šahtu,
Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova ulica in Trg Pohorskega bataljona (za
učence, ki se po končanem 5. razredu prešolajo na matično šolo iz PŠ Kisovec).
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•

Učenci od 5. do 9. razreda

Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče, Senožeti, Šentlambert, Tirna, Požarje
od hiš. št. 8 do 13 ter Požarje od hiš. št. 15 do 18 (za učence, ki se po zaključenem 4.
razredu prešolajo na matično šolo iz PŠ Šentlambert).

Slika 2: Območje matične šole

Podružnična šola KISOVEC (slika 3)

Slika 3: Območje Podružnične šole Kisovec
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•

Učenci od 1. do 5. razreda

Zavine hiš. št. od 1 do 13, Loke hiš. št. od 13 do 70, Šemnik hiš. št. od 1 do 23, Borovniško
naselje, Cesta na Zlato polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje na Šahtu,
Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova ulica in Trg Pohorskega bataljona.

Podružnična šola ŠENTLAMBERT (slika 4)
•

Učenci od 1. do 4. razreda

Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče, Senožeti, Šentlambert, Tirna in
Požarje od hiš. št. 8 do 13 in Požarje od hiš. št. 15 do 18.

Slika 4: Območje Podružnične šole Šentlambert

3. OPREDELITEV OSREDNJIH CILJEV IN NAMEN NAČRTA
Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje ter povečati varnost v
prometu, poudariti probleme na sami poti, promovirati zdrav in varen način mobilnosti.
Pri tem so temeljni cilji za izdelavo načrtov:
• povečanje varnost in zaščita ranljivejših udeležencev v cestnem prometu ( šolarji –
predvsem v vlogi pešcev in kolesarjev);
• nič mrtvih in hudo telesno poškodovanih otrok na šolskih poteh;
• povečanje učinkovitosti načrtov šolskih poti;
• povečanje izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnejših šolskih poti;
• uporabnost načrtov za vse deležnike zagotavljanja prometne varnosti v
obravnavanem šolskem okolišu;
• uporabnost načrtov, tako za šolo in šolarje, kot tudi za starše in lokalno skupnost;
• varnejša cestna infrastruktura in odprava nevarnih mest na šolskih poteh.
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4. ANALIZA STANJA ŠOLSKIH POTI IN PROMETNE VARNOSTI
V okolišu OŠ Toneta Okrogarja v zadnjih desetih letih ni bilo prometne nesreče s smrtnim
izidom ali hujšo telesno poškodbo, v kateri bi bili udeleženi učenci šole.
Vsi učenci, za katere je bilo ugotovljeno (potrjeno tudi s strani SPV Zagorje), da njihova pot v
šolo spada med nevarne poti, so dobili mesečne vozovnice in s tem zagotovljen varen in
brezplačen prevoz v šolo.
Prometna varnost se izboljšuje zaradi urejenih pločnikov, oznak, merilcev hitrosti, talnih
oznak, omejitev hitrosti, urejenosti križišč s prehodi za pešce ...
Kljub številnim izboljšavam je ogroženost učencev še vedno velika, saj se je promet na vseh
cestah močno povečal. Pri tem izstopa regionalna cesta Trojane – Zagorje, kjer se je promet
izrazito povečal s povezavo Zasavja z avtomobilsko cesto.

5. PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM PROMETU
Na prvih roditeljskih sestankih opozorijo razredniki starše predvsem na najpogostejša
nepravilna vedenja, nevarnosti ter na pravilno ravnanje otrok v prometu. Seznanijo z
Načrtom varnih poti in predvidenimi akcijami in projekti šole v smislu zagotavljanja večje
prometne varnosti naših učencev.
Ključni preventivni napotki za pravilno ravnanje šolarja v cestnem prometu:
• Zakon o pravilih cestnega prometa poudarja odgovornost staršev, skrbnikov oziroma
rejnikov otrok, in sicer so le-ti dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali
mladoletnikom, ko je le ta udeležen v cestnem prometu. Otroci opazujejo naše
ravnanje in ga skušajo posnemati, zato je vloga staršev pri vzgoji otroka za pravilno
ravnanje v cestnem prometu izrednega pomena.
• Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in
pomoči vseh drugih udeležencev. V cestnem prometu smejo samostojno sodelovati
šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti
nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih
površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.
ŠOLAR – PEŠEC
• Šolar – pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Načrti
šolskih poti opredelijo varnejše poti do šole in poudarijo nevarnejša, bolj izpostavljena
mesta na šolskih poteh.
• Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden stopi na
vozišče, preveri, ali se mu približujejo vozila, na način, da pogleda levo, desno in še
enkrat levo. Prečkanje ceste med parkiranimi vozili odsvetujemo (v primeru če ni v
bližini prehodov za pešce, naj šolar prečka cesto za zadnjim parkiranim
avtomobilom).
• Šolar – pešec naj uporablja podhode, nadhode in prehode za pešce. Na
semaforiziranih prehodih za pešce, mora počakati na zeleno luč za pešce in se
prepričati s pogledom levo-desno, da so vozniki resnično ustavili. Na ostalih
(nesemaforiziranih) prehodih je potrebno, poleg naštetega, pozornost nameniti
približujočim vozilom, da se ta ustavijo in šele nato šolar varno prečka cesto.
Priporočamo, da šolar prečkanje naznani z dvignjeno roko.
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•

•
•
•

•

Otroci morajo imeti na poti v vrtec ali prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki,
če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.
Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem
mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in
katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm².
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg
odsevnika, nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa,
ustanove, društva ali druge institucije lahko organizirajo in izvajajo varstvo otrok v
cestnem prometu, na prehodih za pešce, skladno z določili Zakona o pravilih
cestnega prometa (vloga šolskih prometnikov, ki pomagajo otrokom varno prečkati
cesto na označenih prehodih za pešce).
Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. Pešca – šolarja lahko
izjemoma usmerimo tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze,
hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost do 30 km/h s celostno prometno
ureditvijo. Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na desno stran
vozišča v smeri hoje.

ŠOLAR – KOLESAR
• V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri
sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let (drugače le v
spremstvu polnoletne osebe). Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi
kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko izkaznico.
• Šolar - kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem
(kolesarske steze, poti). Načrti šolskih poti prednostno obravnavajo šolske poti za
pešce. Zelo priporočljivo je, da načrti opredelijo tudi varnejše kolesarske poti do šole
in poudarijo nevarnejša, bolj izpostavljena mesta na šolskih poteh, kjer imajo
prednost pešci (npr. okolica šole, območja za pešce, območja umirjenega prometa).
• V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar voziti ob
desnem robu vozišča (cca. 1 m od roba vozišča). Pri tem so izrednega pomena tudi
urejene (utrjene) bankine, skladno s kriteriji za vodenje šolskih poti.
• Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore,
zvonec, odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, da je viden tako podnevi kot ponoči ali
ob zmanjšani vidljivosti (uporaba signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk).
• Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko
čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.
• Šolar - kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati predpise.
• Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni strani kolesa.
• Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Odsvetuje se tudi
uporaba slušalk med vožnjo na kolesu.
• Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno.
• Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti v skladu s prometnimi predpisi
(upoštevati prometne znake in puščice na kolesarski stezi, ki določajo smer prometa
na njej – napačna smer vožnje je najpogostejša napaka vseh kolesarjev ).
• Kolesarji smejo prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem sestopiti s kolesa in
ga potiskati ob sebi. Drugače je na prehodu za kolesarje, kjer pa vseeno velja
prevoziti prehod z veliko mero previdnosti.
ŠOLAR – POTNIK OZIROMA VOZAČ
Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili. Pri tem je ključnega pomena, da so
otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede na njihovo starost, nameščeni v
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ustreznem varnostnem sedežu.
•

•

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti otrok, manjši od 150 cm, med
vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, zavarovan z
zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. Za osnovnošolske
otroke je torej primerna skupina II + III, kamor spadajo sedeži za otroke, težke med
15 in 36 kg oziroma stare od 3 do 12 let.
Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od prometa
(npr. na pločnik).

Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo upoštevati pravila obnašanja na
avtobusu in tudi pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa. Kratka in jasna
pravila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem, oblikuje osnovna šola
ter o tem seznani starše in šolarje, ki podpišejo izjave, da so seznanjeni s pravili. Pravila
oz. napotila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, se namestijo tudi v vozilu, ki
opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok med domom in osnovno šolo.
Napotila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem (kot osnutek za
pravila obnašanja na šolskem avtobusu in pravila čakanja na postajališčih
šolskega avtobusa):
• Skupaj s starši je potrebno izbrati in preizkusiti najvarnejšo pot do postajališča ter
razmisliti o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu. Pri tem ne
smemo pozabiti na vidnost pešca – šolarja (svetla oblačila, ustrezno nameščena
odsevna telesa).
• Šolarji naj pričakajo avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. Vedno
počakajo, da se vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopijo vanj. Enako tudi po
izstopu, stran od vozila, na varni površini počakajo, da le-to odpelje. Nato nadaljujejo
svojo pot proti domu.
• Šolarji morajo na šolskem avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila.
• Šolarji morajo biti med vožnjo v šolskem avtobusu ali kombiju pripeti z vgrajenimi
varnostnimi pasovi in obrnjeni v smeri vožnje.
• Šolarji med vožnjo ne motijo voznika, se ne prerivajo in ne kričijo.

6. TEHNIČNI DEL NAČRTA – GRAFIČNI PRIKAZ ŠOLSKIH POTI IN
ZEMLJEVIDA ŠOLSKEGA OKOLIŠA
Načrt varnih šolskih poti je izdelan za učence, ki:
•
prihajajo v šolo peš,
•
se vozijo s šolo s kolesom (uporabi se lahko v cestnem prometu samo tam,
kjer je dovoljena hoja pešcem oziroma vožnja s kolesi ne sme presegati
hitrost, s katero se gibljejo pešci.
V načrtu je varna pot za učence (slika 7 in 8), ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, označena
z zeleno barvo. Tudi na teh poteh morajo biti učenci pozorni in upoštevati promet. Posebej
previdni morajo biti na posameznih točkam in sicer na prehodih za pešce in na nevarnih
točkah, ki so označene z rdečo barvo (slika 5 in 6).
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Slika 5: Nevarni odseki na območju šole

Slika 6: Nevarni odseki na območju šole (satelitska slika)
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Slika 7: Prikaz varne poti
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Slika 8: Prikaz varne poti (satelitska slika)

Na POŠ Kisovec je najbolj kritična pot do šole po ulici Cesta 15. aprila (slika 9 in 10), ki je
zelo ozka in nima pločnika (slika 11 in 12).

Slika 9: Kritična pot po ulici Cesta 15. aprila
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Slika 10: Kritična pot po ulici Cesta 15. aprila (satelitska slika)

Slika 11: Zožanje šolske poti

Slika 12: Šolska pot brez pločnika
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Učenci se iz Kisovca vozijo na matično šolo z avtobusom. Nevarnosti so pri avtobusnih
postajah (slika 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23), ko učenci prečkajo cesto. Z
modro barvo je označena pot do šole, z rdečo barvo pa nevaren prehod čez cesto.

Slika 13: Prečkanje ceste pri avtobusni postaji v Kisovcu
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Slika 14: Prečkanje ceste pri avtobusni postaji v Kisovcu (satelitska slika)

Slika 15: Avtobusna postaja v Kisovcu
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Slika 16: Prečkanje ceste pri avtobusni postaji pri Vidmarju

Slika 17: Prečkanje ceste pri avtobusni postaji pri Vidmarju (satelitska slika)
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Slika 18: Prečkanje ceste (brez prehoda za pešce) pri Vidmarju

Slika 19: Prečkanje ceste pri avtobusni postaji v Zagorju
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Slika 20: Prečkanje ceste pri avtobusni postaji v Zagorju (satelitska slika)

Slika 21: Avtobusna postaja v Zagorju (prihod v šolo)
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Slika 22: Avtobusna postaja v Zagorju (odhod domov)

Slika 23: Avtobusna postaja Borišek (smer Šentlambert)

Kritična pot do šolo je po Šolski ulici (slika 24 in 25), saj je ozka in nima pločnika (slika 26 in
27).
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Slika 24: Nevaren odsek Šolske ulice
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Slika 25: Nevaren odsek Šolske ulice (satelitska slika)

Slika 26: Ozka Šolska ulica
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Slika 27: Šolska ulica brez pločnika

Nevarna odseka poti v šolo, zaradi prečkanja glavne ceste, sta tudi križišče pri Sparu (slika
28, 29 in 30) ter krožišče v središču Zagorja (slika 31, 32 in 33).

Slika 28: Križišče pri Sparu
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Slika 29: Križišče pri Sparu (satelitska slika)

Slika 30: Prehod za pešce v križišču pri Sparu
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Slika 31: Krožišče
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Slika 32: Krožišče (satelitska slika)

Slika 33: Prehod za pešce v krožišču
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7. NAVEDBA VSEH LINIJ ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA Z
POSTAJALIŠČI
Za prevoz imajo učenci organiziran šolski avtobus. Avtobusni prevozi so organizirani takrat,
ko konča s poukom večina učencev. Za čakajoče učence šola organizira varstvo.
Osnovna šola lahko predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza za tiste
učence, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od šole. Ne glede na oddaljenost
bivališča od šole imajo pravico do brezplačnega prevoza učenci 1. razreda, učenci ostalih
razredov pa v primeru, če občinski svet za preventivo v CP ugotovi, da obstoji ogroženost
učenca na poti v šolo. Pri odločitvah je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri
prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in
izstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila pogojem vožnje skupine otrok itd.).
Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3 in 102/07) v 56. členu zagotavlja učencem
pravico do brezplačnega prevoza v šolo.
Za izredni prevoz šolskih otrok (izleti, ekskurzije, tekmovanja …) morajo vozila, s katerimi se
opravljajo prevozi v cestnem prometu, izpolnjevati poleg splošnih zahtev za vozila tu
posebne tehnične zahteve iz Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, 23/09).

Število vozačev z mesečnimi vozovnicami
Učenci OŠ Toneta Okrogarja za prevoz v šolo in nazaj domov uporabljajo redne avtobusne
linije avtobusnega prevoznika Integral Zagorje ob Savi.

Avtobusne proge
Železniška postaja
Podkum
Trbovlje
Mlinše
Tirna
Jelenk
Izlake
SKUPAJ:

Število učencev
RCR
RCR
AP Zagorje
RCR
Borišek
RCR
RCR

17
2
1
1
81
1
85
188

8. OPIS PROBLEMATIČNIH MEST IN ODSEKOV ŠOLSKIH POTI
Problematična mesta in odseki šolskih poti so:
Matična šola:
prehodi za pešce pri Brvarju, pri Mihelčiču in pri trgovini Špar ter prehod za pešce pri
avtobusni postaji v Kisovcu.
POŠ Kisovec:
najbolj kritična je pot do šole po ulici Cesti 15. aprila, ki je zelo ozka in nima pločnika. Tudi
drugi deli krajevnih poti so brez ustreznih pločnikov, so pa hitrosti omejene z znaki in fizično
omejene s številnimi ležečimi hitrostnimi ovirami.
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POŠ Šentlambert:
v okolišu šole ni posebno nevarnih odsekov. Še posebej za učence podružnice, saj samo
dva hodita peš v šolo, ostali učenci so vozači. Promet je relativno obvladljiv. Zgrajen je tudi
pločnik do športnega igrišča. Relativno so ogroženi učenci vozači, ki se vozijo na MŠ in po
izstopu iz avtobusa hodijo po cestah brez pločnikov.

26

