
 

 

OPIS NEVARNIH TOČK V BLIŽNJI OKOLICI ŠOLE 
 
 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

1. KRIŽIŠČE POD 

UPRAVNO ENOTO; 
ZAVIJANJE IZ VIPAVSKE 

CESTE PROTI OŠ 
ŠTURJE 

Celotno območje od odcepa iz Vipavske ceste mimo 

Upravne enote proti OŠ Šturje ni povsem urejeno. 
Cesta je precej ozka, na eni strani so parkirišča, 

pločnika ni na nobeni strani. Talne bele označbe so 
sicer vrisane, učenci naj bi jih upoštevali kot pločnik. 

Nevarna za učence je tudi vzvratna vožnja voznikov, ki 
imajo ob cesti parkirane avtomobile. 

Vipavska cesta ima od križišča z Idrijsko cesto proti 

Vipavi pločnik le na desni strani vozišča. 
(*glej fotografijo 1) 

Učence in starše je treba redno obveščat o nevarnosti in previdnosti 

na tem območju. Talna označba ob robu cestišča, kjer hodijo pešci, 
naj se označi z modro barvo. Učenci naj hodijo ob skrajnem robu 

cestišča. 

2. DOSTOP NA IDRIJSKO 

CESTO S POLŽEVE 
ULICE NA ENI STRANI 

IN Z ULICE NA LIVADI 
NA DRUGI STRANI 

To je najnevarnejši del šolske poti, odkar deluje naša 

osnovna šola. Učenci prihajajo po Polževi ulici do 
Idrijske ceste, kjer morajo po pločniku do prehoda za 

pešce, ki je opisan pod točko 4. Žal se dogaja, da 
učenci prečkajo Idrijsko cesto, ko se Polževa ul. 

konča-tukaj ni prehoda za pešce, in gredo potem 

po ulici Na livadi do šole. Ta del je neposredno 
pred ovinkom, zato učenec prihajajočih vozil ne 

more opaziti.  
(*glej fotografijo 2) 

Učence in starše je treba redno obveščat o nevarnosti in previdnosti 

na tem območju. Dosledno morajo s Polževe ulice po pločniku do 
prehoda za pešce ter tako prečkati Idrijsko cesto. 

3. KRIŽIŠČE LAVRIČEVE 

ULICE IN IDRIJSKE 
CESTE 

Učenci prihajajo iz Lavričeve ulice do Idrijske ceste po 

pločniku. Del, kjer prečkajo Idrijsko cesto, je sicer 
označen s prehodom za pešce, vendar stopijo iz 

pločnika neposredno na cestišče na nepreglednem 
delu. 

(*glej fotografijo 3) 

Učenci naj skrajno previdno prečkajo cesto na prehodu za pešce. 

Pozorni naj bodo na vozila iz obeh smeri. 
 

Občina Ajdovščina ima načrt sanacije in ureditve tega križišča. 

 
 

 
 



 

 

 
 

4. PREHOD ZA PEŠCE NA 

KRIŽIŠČU IDRIJSKE 
CESTE, SLOMŠKOVE 

ULICE IN ULICE NA 
LIVADI I 

Prehod za pešce je označen, vendar je le-ta na zelo 

nevarnem mestu, na ovinku. Vozniki imajo na tem 
delu ceste kar visoke hitrosti. 

(*glej fotografijo 4) 

Učenci naj skrajno previdno prečkajo cesto na prehodu za pešce. 

Pozorni naj bodo na vozila iz obeh smeri. 

5. CESTA MIMO ŠOLE Pred šolo je urejen enosmerni promet. 

Tukaj je območje umirjenega prometa. 
Žal iz dneva v dan opažamo kršitelje, ki ne upoštevajo 

enosmerne ceste. 
(*glej načrt prometne ureditve) 

Učenci morajo biti previdni pri izstopanju iz avtomobilov, ko jih starši 

pripeljejo v šolo. 
V času pouka upoštevajo navodila učiteljev. 

 

 


