
NAČRT 

varnih poti v šolo,vrtec in domov 

(Dol pri Hrastniku) 

 
- učenci, ki prihajajo v šolo peš iz bližnjih blokov si izberejo stranske poti, kjer čim 

manjkrat prečkajo glavno prometno cesto Hrastnik - Šmarjeta, 

 

- če pa jo morajo prečkati to storijo na najbolj varnem prehodu za pešce (pri 

spomeniku), nikakor pa je ne prečkajo pri gasilskem domu,  

 

- ko se prečka cesta na prehodu pri spomeniku se pot nadaljuje zopet čez cesto proti 

domu upokojencev, ter nato po stopnicah mimo parkirnega prostora po pločniku do 

šole, 

 

- učenci, ki prihajajo v šolo iz Črdenca hodijo po pločniku po levi strani, nato pri hlevu, 

ki je v lasti družine Majcen zavijejo levo proti stanovanjski hiši Ristovič kjer prečkajo 

zelenico. Pot nadaljujejo proti podjetju Forstek do šolskega igrišča proti šoli, 

 

- učenci, ki stanujejo na cesti VDV brigade na desni strani cestišča v smeri Hrastnika 

prečkajo cesto na prehodu za pešce pri stanovanjski hiši cesta VDV brigade 10 ter po 

pločniku nadaljuje pot do doma upokojencev kjer zavijejo levo na stopnišče in po 

pločniku do šole, 

 

- isti učenci pa lahko izberejo tudi pot, ki je varnejša in vodi do prehoda za pešce pri 

trgovini Majcen, kjer prečkajo cesto in potem nadaljujejo po isti poti kot učenci, ki 

prihajajo iz Črdenca, 

   

- smer iz Novega Dola poteka ob skrajnem levem robu cestišča, do začetka pločnika, 

kjer pri kmetiji Pust na prehodu za pešce prečkajo cesto, pot nadaljujejo mimo obeh 

trgovin do banke, kjer na prehodu za pešce prečkajo cesto proti spomeniku ter še 

enkrat prečkajo glavno cesto Hrastnik-Šmerjeta ter pot nadaljuje zopet čez cesto proti 

domu upokojencev, ter nato po stopnicah mimo parkirnega prostora po pločniku do 

šole, 

 

- smer iz Brnice vodi preko pokopališča ali pa skozi Grčo, kjer je cesta manj prometna, 

 

- iz Grče vodi smer ob levem robu cestišča do mostu čez potok Črna, kjer prečkajo cesto 

do pločnika, ki pelje do športne dvorane Dolanka proti šolskemu igrišču. Preko 

šolskega igrišča nadaljujejo pot do šolskega dvorišča in vhoda v šolo. 

 

-   

Načrt varnih poti bo podrobneje razložen v prvih razredih na obeh šolah na prvi šolski dan. 

 

Glede na potrebe in razmere se načrt lahko tudi spremeni. 

 

Hrastnik, avgust 2015. 
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