OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE

NAČRT ŠOLSKIH POTI*
3. del

Šolsko leto 2016/2017

Sodelovali:
Boštjan ŠKULJ – SPVCP Velike Lašče
Bojan NOVAK - OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Marjan CIMPRIČ – Policijska postaja Ribnica
Marija IVANC ČAMPA – Občina Velike Lašče

Ravnateljica:
mag. Metoda KOLAR

* Ta verzija načrta še ni dokončna. Do 16. 9. 2016 se bo dodalo še nekaj vsebin in takrat bo
objavljena končna verzija načrta

b. PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK

Slika 13: Tlorisni pogled na nevarno križišče v Turjaku

Do PŠ Turjak učenci pridejo večinoma s šolskim kombijem/minibusom oziroma s starši. Kombi vedno
pripelje učence do šole, medtem ko bo minibus učence odložil na avtobusni postaji, od tam pa se
bodo v spremstvu učiteljice po označeni šolski poti odpravili do šole.
Najbolj nevarno mesto na poti je prehod za pešce na magistralni cesti. Prehod je sicer pregleden iz
obeh smeri.
Križišče pa je sicer iz smeri Grosuplja zelo nepregledno, saj se cesta priključuje pod ostrim kotom,
zato je preglednost omogočena z ogledalom.

Slika 14: Prehod za pešce čez magistralno cesto
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Od glavne ceste oziroma omenjenega križišča proti Gradežu je zgrajen pločnik, le manjši odsek v
dolžini cca 60 m je nedograjen in predstavlja oviro za pešce, saj bodo pešci najverjetneje hodili po
vozišču. Na spodnjih slikah je prikazan potek in posebej označen del nedograjenega pločnika in vse do
odcepa za naselje Gradež, kjer je zarisan tudi prehod za pešce na hitrostni oviri.

Slika 16: Potek pločnika v Turjaku 2

Slika 15: Potek pločnik v Turjaku 1

Slika 17: Del ceste proti Gradežu, kjer ni pločnika

Slika 18: Pločnik proti Gradežu
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c. PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB

Slika 19: Varna šolska pot na PŠ Rob

Podružnična šola Rob se nahaja v zgradbi, kjer imata svoje prostore tudi trgovina in Zavod PARNAS
(slika 20).

Slika 20: Podružnična šola Rob

Zgradba stoji ob lokalni cesti, ki povezuje Rob z osredkom in sosednjo občino Ig. Cesta je
obremenjena z lokalnim in medobčinskim prometom, po njej se odvija tudi promet z tovornjaki, ki
dostavljajo različno blago na bližnjo žago in ostale lokacije v bližnji in daljni okolici.
V okolici šole niso urejena označena parkirna mesta, vendar je prostorsko dobro urejeno parkiranje v
bližnji okolici. (Slika 21 in 22)
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Slika 21: Okolica PŠ Rob

Slika 22: Okolica PŠ Rob

Glavnina otrok se v šolo pripelje z kombi prevozom ali z starši. Ena učenka prihaja peš po urejenem
pločniku po levi strani ceste (gledano v smeri vožnje proti Sekirišču), ki vodi do vaškega središča
nekoliko višje (križišče Rob-Golo) (slika 23).

Slika 23: Pločnik ob cesti

Za prehod čez lokalno cesto je poskrbljeno preko prehoda za pešce, ki je ustrezno označen z
prometno signalizacijo (slika 24).

Slika 24: Označen prehod za pešce
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NEVARNA MESTA NA ŠOLSKI POTI
Ker je šola locirana blizu lokalne ceste in ima vhod obrnjen direktno na lokalno cesto, predstavlja ta
lokacija najvišjo raven nevarnosti za otroke. Blizu je tudi prehod za pešce, ki je dobro viden in
označen, vendar se nahaja na ravni cesti, kjer lahko vozila dosežejo hitrost preko dovoljene hitrosti
(50 km/h).
Druga nevarnost so parkirana vozila obiskovalcev trgovine in ostalih prostorov v zgradbi. Neposredno
pred zgradbo je lociran rezerviran parkirni prostor.
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