IZPOSTAVLJENE TOČKE NA ŠOLSKIH POTEH V SLIKAH

Na Novem svetu ni urejenega postajališča kombijev.

Na Šolski ulici je na dovozni poti na parkirišče postajališče kombijev samo zarisano. Učenci čakajo na prevoz
pod drevesom ali med avtomobili, ko kombi pripelje pa preko voznih površin in izza vozil pristopajo h
kombijem.

Prehod Novi svet – Nama je zaščiten s fizično oviro. Zaradi nepreglednosti in zaključka na uvozu k SKB oz.
Nami je potrebna posebna previdnost.

Pot med Novim svetom in prehod za pešce z Novega sveta do šole na Šolski ulici nima označenih površin za
pešce. Nejasno je, kje naj učenci hodijo. Pot vodi do prehoda, kjer je potrebna velika previdnost. Kljub
dodatnim horizontalnim, vertikalnim in svetlobnim označbam je zaradi gostote prometa in pogosto
prevelikih hitrostih pri prečkanju potrebna velika previdnost.

Pešpot med športnim parkom in šolsko stavbo, ki povezuje
Šolsko ulico in Cesto talcev. Cvetlična korita so prelahka zato jih
ljudje odmaknejo! Taka fizična ovira ne preprečuje vožnje
kolesarjev in motoristov. Učenci, ki iz šolske stavbe prehajajo na
zunanje športne površine, niso pozorni na promet, saj naj ga tu
ne bi bilo, zato je tu velika nevarnost naleta.
Predlagamo postavitev fizične ovire, ki bi dejansko onemogočila
vožnjo na tem delu šolskih površin in postavitev znaka za
prepoved vožnje s kolesom in motorjem.

Zaradi napačno parkiranih vozil pred Glasbeno šolo morajo pešci sestopati na vozišče. Pločnik je na
nasprotni strani kot vhod v GŠ, zato pešci prečkajo cesto na nepreglednem delu. Prehod je slabo viden, na
nepreglednem delu, na križišču za Hrastnico.

Od Glasbene šole v smeri proti Hrastnici in proti Hosti so površine za pešce sicer zarisane, vendar je pot
ozka, vozniki prevozijo črto in posegajo v prostor za pešce.

Prehod Spodnji trg – Pepetov klanec – Mestni trg

Prehod pri Upravni enoti in ožina na Poljansko cesto

Pot Vincarje – šola. Pločnik se ob tovarni Unitech zaključi s prehodom v zid Nunskega vrta. Učencem
svetujemo, da pot nadaljujejo po pločniku preko parkirišča in po Blaževi ulici do šole. V primeru, da pot
nadaljujejo preko brvi na Novi svet je potrebna pred uvozom v tovarno izjemna previdnost!

