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VARNA POT V ŠOLO IN ŠOLSKI PREVOZI

Brezplačno organiziran prevoz v šolo in domov imajo učenci, ki so oddaljeni od šole 4 ali več kilometrov; učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena
ter učenci prvega razreda ne glede na oddaljenost od šole.
Staršem svetujemo, da otroke, stare do 7 let, spremljajo v šolo sami, spremljevalci pa so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladostniki, če to dovolijo
starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v
šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (ZPrCP).
Učenci prvega in drugega razreda OŠ morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. Ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti
nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj
20 cm2 (ZPrCP).
Na šoli imamo izdelan prometno-varnostni načrt. Načrt si lahko ogledate na steni pri vhodu v šolo z dvoriščne strani. Za večjo varnost otrok na poti v
šolo je poskrbljeno tudi z ureditvijo prometnega režima na Cankarjevi cesti in v Vrazovi ulici, ki sta urejeni kot območje umirjenega prometa.
1. Najbolj varna pot od avtobusne postaje je čez Glavni trg, mimo občinske zgradbe ter po stopnicah z Vrazove ulice do šole.
2. Če otroka peljete v šolo z avtom, ga odložite na Vrazovi ali Postružnikovi ulici, od koder lahko po stopnišču varno pride do šole.
3. Če iz kakršnihkoli opravičljivih razlogov morate otroka pripeljati do same stavbe (velja za učence 1. razreda) ali pa pridete po njega, prosimo, da parkirate
na parkirišču pred šolo desno. Vožnja na šolsko dvorišče in parkiranje na dvorišču je prepovedano, saj se na tem delu dvorišča zadržujejo učenci.
4. Cankarjeva cesta je zaprta za ves promet od 7.00 do 7.45 ure. Za starše je urejeno parkirišče pri krožišču na Cankarjevi cesti.
5. Odsvetujemo vožnjo učencev z motornimi kolesi po Cankarjevi cesti. Vožnja s kolesi je dovoljena do kolesarnice na Cankarjevi cesti. Učenci, ki še nimajo
opravljenega kolesarskega izpita in prihajajo v šolo s kolesom, morajo obvezno imeti spremstvo odrasle osebe.
6. Pričakujemo, da vsi dosledno upoštevate zgoraj navedena določila.
Za učence, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, ustanoviteljica šole Občina Ljutomer zagotavlja redni šolski prevoz, ki ga trenutno izvajata prevoznika
Simon Novak in Ivan Gaube.
JUTRANJI ODHODI AVTOBUSA Z ZAČETNIH POSTAJ (Novak)
1. Radomerje (odhod 6.35), Radomerščak, Veličane, Železne Dveri, OŠ C. Golarja, avtobusna postaja Ljutomer (prihod 6.55)
2. Kamenščak (7.15), AP Ljutomer, C. Golar (6.20)
3. Gresovščak (odhod 7.00), Slamnjak, Podgradje, avtobusna postaja Ljutomer (prihod 7.15)
4. Cven (odhod 6.25), Mota, Krapje, OŠ Cven, Mota, Cven, avtobusna postaja Ljutomer (prihod 7.15)
5. Zg. Krapje (odhod 7.00), Babinci, Noršinci, Ljutomer (prihod 7.20)
POPOLDANSKI ODHODI AVTOBUSA Z AVTOBUSNE POSTAJE (Novak)
PON
TOR
1. vožnja
13.10: Cven, Mota
13.10
Krapje, Babinci,
Noršinci;

2. vožnja

13.25: Radomerje,
Radomerščak …
14.10

15.00

SRE
13.10: Cven, Mota
Krapje, Babinci,
Noršinci;
13.25: Radomerje,
Radomerščak …
14.10

ČET
13.10

PET
13.10

15.00

14.15

ZJUTRAJ (Gaube):
Kombi: LOKACIJE, URA ODHODA S POSTAJE:
1.
Bodislavci: 6.20, Drakovci: 6.30, Terbegovci: 6.40, Stara Gora: 6.45, Stara Gora: 6.50, Grabe: 7.05
2.
Precetinci: 6.25, Berkovski Prelogi: 6.30, Vučja vas:6.40, Boreci: 7.05
3.
Desnjak: 6.10, Ključarovci: 6.15, Cven: 6.20, Mota: 6.25, Mota: 6.30, Gibina: 6.40
POPOLDAN (Gaube):
Kombi
SMER:
1: 14.45
Grabe, Berkovski Prelogi, Precetinci, Stara Gora, Terbegovci, Drakovci, Bodislavci;
2: 15.05
Gibina, Mota, Cven, Vučja vas, Boreci, Ključarovci, Desnjak;

