
NAČRT 

varnih poti v šolo,vrtec in domov 

 
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v sodelovanju s Policijsko 

postajo Hrastnik, šolo in ostalimi odgovornimi za prometno varnost pripravil načrt 

najvarnejših poti v šolo, vrtec in domov. 

 

Načrt zajema naslednje varne poti: 

- smer,ki vodi iz Čeč, Bobna in Studenc pelje po desni strani cestišča po pločniku mimo  

upravne zgradbe Komunalno - stanovanjskega podjetja in nadaljuje po isti poti kot smer, ki 

vodi iz Kolonije in je opisana v naslednji alineji, 

 

- smer iz Kolonije pelje čez prehod za pešce na pločnik (Ojstro) in nato mimo vhoda v 

jamo Ojstro, mimo stavbe Trg Franca Kozarja 16a, b, c, kjer se prečka stranska cesta do 

stavbe Trg Franca Kozarja 14, mimo parkirnih prostorov ob stavbi. Na koncu stavbe se zavije 

desno po stopnicah do novo zgrajenih parkirnih prostorov pri stavbi Trg Franca Kozarja 14a, 

mimo Godbenega doma, kjer se prečka cesta na prehodu za pešce pri Log 1. Pot nato vodi 

mimo Log  2, Delavskega doma in Davčne uprave mimo stavbe Log 3 do konca novega 

pločnika kjer se zopet prečka cesta na prehodu za pešce in nato po stezi ob šoli do šolskega 

dvorišča, 

 

- smer iz križišča (Riklov most) pelje po desni strani pločnika do avtobusne postaje pri 

bivšem Partizanu nato mimo gasilskega doma in glasbene šole po novi sprehajalni poti do 

mostu kjer prečkajo potok Boben do pločnika in po pločniku mimo trgovine Spar do prvega 

prehoda za pešce pri odcepu za blagovne rezerve, kjer prečkajo cesto in pot nadaljujejo po 

stezi do rokometnega igrišča in v šolo, 

 

- učenci iz Novega doma hodijo po pločniku do križišča pri Sparu, kjer prečkajo cesto 

in pot nadaljujejo preko parka do bazena in v šolo. Lahko pa koristijo lokalno pot mimo 

stanovanjske hiše Feguš ter pot nadaljujejo mimo kegljišča, bazena do šole, 

 

- smer iz naselja na  Veličkovi cesti vodi ob skrajnem robu ceste do prvega levega 

ovinka kjer pot zavije na gozdno cesto proti naselju Novi Log 18. Ob koncu gozdne ceste se 

prečka cesto na prehodu za pešce, kjer se pot po pločniku nadaljuje proti vrtcu Dolinca in 

mimo naselja Novi Log 7 do šole. 

  

- smer iz Prapretnega in Pleskega pa pelje mimo stanovanjske hiše (Kašner) do Novega 

Loga po pločniku, kjer se pri vrtcu Dolinca prečka cesta na prehodu za pešce nato se zavije 

proti blokom Novi Log 7 do športne dvorane in mimo bazena do šole, 

 

- učenci, ki prihajajo po cesti Padlih borcev hodijo po levi strani do glavne ceste, kjer na 

prehodu za pešce proti Log1 prečkajo cesto in nato nadaljujejo pot mimo Log 1, 2 po 

pločniku mimo stavbe Log 3 do konca novega pločnika kjer se zopet prečka cesta na prehodu 

za pešce in nato po stezi do šolskega dvorišča, 

 

- učenci ki, stanujejo v stan. hišah Log 7 in 6 lahko gredo po pločniku do prehoda za pešce 

nasproti glavnega vhoda v šolo, kjer lahko varno prečkajo cesto ali pa uporabijo prehod za 

pešce v križišču kjer cesta zavije k šoli pri Log 3 in nato mimo stan. hiše Log 9 nadaljuje pot 

po pločniku do glavnega vhoda v šolo, 

 



- učenci iz stan.hiš Log 12, 15, 17 uporabljajo prehod za pešce nasproti glavnemu vhodu v 

šolo. 

 

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

Glede na potrebe in razmere se lahko načrt tudi spremeni. 

 

Hrastnik, avgust 2015. 

 

                                                                                                              OBČINSKI SVET ZA 

                                                                                                        PREVENTIVO IN VZGOJO 

                                                                                                          V CESTNEM PROMETU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAČRT 

 

varnih poti v šolo,vrtec in domov 

(Dol pri Hrastniku) 

 
- učenci, ki prihajajo v šolo peš iz bližnjih blokov uporabijo pot po pločniku do prehoda 

za pešce pri šoli (ležeči policaj), nato preko prehoda za pešce pot nadaljujejo do šole, 

 

- učenci, ki prihajajo v šolo iz Črdenca, Slatnega in Laz hodijo po pločniku po levi 

strani, nato pri Majcnovem hlevu zavijejo levo in pot nadaljujejo po asfaltirani cesti in 

mimo zelenice pri stanovanjski hiši Ristovič do parkirnega prostora podjetja Forstek. 

Pot nadaljujejo mimo podjetja Forstek do parkirišča pri športni dvorani Dolanka ter 

preko šolskega igrišča do šole, 

 

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

pločniku do kmetije Pust, kjer se na prehodu za pešce prečka cesta do označene šolske 

poti, ki vodi do bankomata pri nekdanji Novi Ljubljanski banki. Pri banki se prečka 

cesta na prehodu za pešce do spomenika potem se ponovno prečka regionalna cesta na 

prehodu za pešce do avtobusne postaje ter nato ponovno prečkanje ceste do prostorov 

društva upokojencev kjer pot nadaljujejo po stopnicah in pločniku do šole,  

 

- smer iz Brnice vodi po pločniku do pokopališča in nato preko pokopališča do šole, 

 

- iz Grče vodi smer ob levem robu cestišča do mostu čez potok Črna (kmetija Klemen) 

kjer se prečka cesta proti športni dvorani Dolanka in nato po pločniku preko šolskega 

igrišča do šole. 

 

-   

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 2013. 

 

 

                                                                                                             OBČINSKI SVET ZA 

                                                                                                        PREVENTIVO IN VZGOJO 

                                                                                                          V CESTNEM PROMETU  

 
 


