NAČRT ŠOLSKIH POTI
OPIS VARNEJŠIH POTI V ŠOLO
1. P E Š C I
Iz smeri DOBRAČEVA: najvarnejša je hoja po LEVEM pločniku v smeri šole do nekdanje
policijske postaje, kjer prečkajo glavno cesto na označenem prehodu za pešce. Le-ta je
dodatno označen s prometnim znakom nad cesto in z rumeno utripajočo lučjo.
Iz smeri RAČEVA (NOVA VAS): najvarnejša je hoja po pločniku do križišča s Partizansko cesto,
nato previdno prečkanje Partizanske ceste (ni talnih označb za prehod za pešce) in
nadaljevanje hoje po pločniku do Muhovcove hiše, tam čez zaznamovan prehod za pešce in
nato po narisanem pasu za pešce do glavnega križišča. Od tam hoja po levem pločniku do
nekdanje policijske postaje. Sledi še prečkanje glavne ceste na dobro označenem prehodu za
pešce.
Iz smeri PLASTUHOVA GRAPA: hoja po pločniku do križišča Partizanske ceste in ceste Pod
griči, nato previdno nadaljevanje po desni strani, kjer ni pločnika, vse do križišča Partizanske
ceste in Dražgoške ulice. Od tam naprej po pločniku vse do šole, enako kot učenci iz smeri
Račeva.
Iz smeri LEDINICA naj učenci že na Strojarski ulici krenejo desno na brv preko Račeve in mimo
Elektra do šole.
Iz smeri STARE ŽIRI, OSOJNICA, pešci hodijo po pločniku, in sicer:
 učenci od 1. do 3. razreda naj gredo po pločniku mimo cerkve in nato levo proti šoli,
 učenci od 4. do 9. razreda pa naj kmalu za mostom čez Soro krenejo levo in za
cerkvijo mimo stadiona do šole.
Pri odhodu iz šole uporabljajo isto pot.
Na vseh ulicah, ki vodijo do pločnika, naj učenci hodijo ob skrajnem robu ceste, največ po
dva skupaj in ne v skupinah.
Učenci od 4. do 9. razreda, ki prihajajo v šolo iz naštetih smeri, lahko prečkajo glavno cesto
že na začetku mostu čez Račevo, saj je potem enostavno in varno priti v šolo skozi zadnji
glavni vhod.
2. K O L E S A R J I
Kolesarji se morajo prav tako kot pešci ravnati po cestno prometnih predpisih, vendar
morajo vedeti, da je njihova odgovornost večja. Pri vožnji s kolesom morajo biti še bolj
previdni, saj morajo voziti po cesti (v Žireh nimamo kolesarske steze ali pasu), vendar le do 1
m od desnega roba ceste oziroma pločnika.
KOLESARJI MORAJO UPUŠTEVATI NASLEDNJE:
 v šolo se lahko samostojno vozijo le, če imajo kolesarsko izkaznico, sicer pa v
spremstvu odrasle osebe,
 kolo mora biti ustrezno opremljeno in tehnično brezhibno,
 učenci, ki še niso dopolnili 14 let, morajo imeti čelado,
 na kolesu ne smejo voziti drugih oseb,
 torbo morajo imeti na hrbtu ali na prtljažniku,
 za red v kolesarnici skrbijo kolesarji sami.

3.

VOZAČI

Učenci vozači morajo biti zelo pozorni na postajališčih. Kombiji in avtobus zjutraj pripeljejo
prav do vhoda v šolo, tako da nimajo šolarji težav s prečkanjem ceste. Pri odhodu pa morajo
na kombije in avtobus počakati pod tribunami in ne na cesti.
Učence vozače, ki obiskujejo prvi razred, pri izstopu s kombija ali avtobusa počaka dežurni
učitelj, ki jih nato pospremi do garderobe in naprej v razred.
Za varen odhod prvošolčkov na kombi ali avtobus prav tako poskrbi dežurni učitelj (na
postajališču pod tribunami).

OPIS NEVARNIH TOČK V BLIŽNJI OKOLICI ŠOLE

NEVARNA TOČKA
KRIŽIŠČE
PARTIZANSKE IN
NOVOVAŠKE CESTE

UGOTOVITEV
Učenci prečkajo cesto na
mestu, kjer prehod za pešce ni
narisan ali kako drugače
označen.

PREDLAGANA REŠITEV

Previdno prečkanje cestišča.

POT od
ZDRAVSTVENEGA
DOMA do
GLAVNEGA KRIŽIŠČA

Učenci prihajajo preko
(neurejenega) parkirišča do
nevarnega prehoda na
prometno cesto.

Hoja po pločniku mimo
Muhovcove hiše, nato prečkanje
ceste na prehodu za pešce in
nadaljevanje hoje po pločniku.

PARKIRIŠČE PRED
TRGOVINO TUŠ

Pločnik poteka za parkirnimi
mesti. Vozniki ob vzvratni vožnji
ne vidijo otroka in ga zlahka
spregledajo.

Učenci naj bodo pozorni na vozila in luči
parkiranih vozil.

KRIŽIŠČE
DRAŽGOŠKE ulice in
PARTIZANSKE CESTE

Pločnik se tu konča, cesta je
ozka in zelo prometna,
križišče slabše pregledno.

Dodatna previdnost ob prihodu v
križišče.

Hoja po desnem pločniku od šole do
Cesta za pošto in Mercatorjem
KRIŽIŠČE JEZERSKE
trgovine Kocka, nato v križišču
prometno zelo obremenjena,
ulice in STAROVAŠKE
prečkanje Jezerske ulice in
križišče slabo pregledno in brez
ulice
nadaljevanje poti po pločniku na
pločnika.
Jezerski ulici.

NAVODILA ZA VARNO POT V ŠOLO
•

Starši so dolžni otroka poučiti o prometnih predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na cesti.

•

Učenci naj upoštevajo navodila svojega razrednika in drugih učiteljev.

•

Učenci 1. razreda smejo priti v šolo le v spremstvu polnoletne osebe. Spremljevalci so
lahko tudi učenci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši (pisna izjava).

•

Varnejše šolske poti so označene z zeleno barvo.

•

Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko/odsevnike, prvošolci in drugošolci poleg
teh še rumene rutice.

•

Hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča. V
skupini hodimo eden za drugim – v koloni.

•

Cesto prečkamo na prehodu za pešce. VEDNO se ustavimo, pogledamo levo in desno.
Šele ko se prepričamo, da je prehod ceste varen, PONOVNO pogledamo LEVO, da res
nihče ne prihaja in odločno prečkamo cesto, medtem ko preverjamo, če je tudi na desni
še vedno varno.



Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkamo cesto na preglednem delu. Na cesto
stopimo šele, ko se prepričamo, da je prečkanje res varno!

•

Če učenec prihaja v šolo s kolesom, naj bo to pravilno opremljeno. Obvezna sta opravljen
kolesarski izpit in zaščitna čelada!

•

Učence 1. razredov s kombija ali avtobusa in na kombi ali avtobus pospremijo zaposleni
na šoli.

•

Učenci vozači morajo upoštevati red na šolskih kombijih ter biti pozorni pri vstopu in
izstopu iz vozila.

•

Pred pričetkom pouka in po njem (do odhoda kombijev) je za učence vozače organizirano

varstvo.


Posebno mlajše učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in
domov.



Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi varnemu izstopanju učenca iz osebnega
vozila in na parkiriščih pred šolo.

ŠOLSKI RED ZA VOZAČE
Razrednik oziroma učitelj v OPB seznani učence in starše z ustreznimi navodili.

Vsi kombiji in avtobus učence zjutraj pripeljejo do šole (1. razrede na postaji čaka učiteljica in
jih spremlja v šolo), po končanem pouku prav tako učence odpeljejo izpred šole (pod
tribunami), kjer za red in njihovo varnost skrbi dežurni učitelj. Enako velja za učence s Sela,
ki pridejo ali odidejo z linijskim prevozom (Alpetour).
Učenci vozači od 1. – 5. razreda so vključeni v oddelke jutranjega varstva in podaljšanega
bivanja.
Za učence vozače od 6. – 9. razreda šola organizira varstvo vozačev, kjer učenci počakajo do
začetka pouka oziroma do odhodov kombijev ali avtobusa.
V času varstva vozačev učenci pišejo domače naloge, rešujejo križanke, uganke, miselne igre,
šah in druge družabne igre oziroma se družijo in mirno pogovarjajo.
V času varstva vozačev učenci ne smejo zapustiti šolske okolice. S pisnim dovoljenjem staršev
in z dogovorom z dežurnim učiteljem lahko zapusti varstvo vozačev.
V času varstva vozačev veljajo tudi vsa pravila šolskega reda in vzgojni ukrepi iz Vzgojnega
načrta.
Učenci vozači od 6. – 9. razreda, ki končajo pouk peto šolsko uro in nimajo drugih obveznosti,
morajo oditi domov s prvim kombijem.
Vozači na odhod kombija čakajo 5 min pred odhodom, in sicer pod tribunami.
Razrednik izdela seznam vozačev s časom prihoda in odhoda.
Da bi bilo za učence vozače čim bolje poskrbljeno tudi v času, ko čakajo na odhod kombija,
vas, spoštovani starši, prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite o navodilih, ki smo jih
zapisali v šolskem redu za vozače.
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