Šolsko leto 2016/2017

Opis obstoječega stanja

Šola se nahaja ob regionalni cesti številka 647, imenovani Ljubljanska cesta, številka odseka je 1172, stacionaža je 1450 m.
Učenci prihajajo v šolo s celotnega mesta Grosuplje in njegove okolice. V šolo prihajajo na
različne načine: peš, s kombijem ali z avtobusom ali jih pripeljejo starši.
Iz grafa 1 je razvidno, od kod učenci prihajajo k nam v šolo.

Graf 1: Število učencev naše šole po ulicah
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S Slomškove ulice prihaja v šolo skoraj 13 % vseh učencev. Ulica je urejena s pločniki, grbinami,
najvišja dovoljena hitrost je 30km/h.

S Police se v šolo vozi skoraj 7 % vseh učencev.

Učence pripeljejo do postajališča pred šolo. Med postajališčem in šolo je dovozna pot za obiskovalce
šole in športne dvorane. Učenci lahko to pot prečkajo čez označen prehod za pešce. Najhitrejša dovoljena
hitrost po njej je 30km/h. Na desni strani poti je dovoljeno kratkotrajno parkiranje do 20 min.

Z Adamičeve ceste prihaja skoraj 6% vseh učencev. Nekatere pripeljejo starši, nekateri pridejo
peš. Vse ceste lahko prečkajo po urejenih prehodih za pešce. Urejenost pločnikov ob Adamičevi
cesti pa se izmenjuje, enkrat na eni strani, drugič na drugi. Svojo pot lahko nadaljujejo ob
Ljubljanski cesti po pločniku, ki vodi do šole in le to prečkajo na semaforiziranem prehodu za
pešce. Namesto tega lahko izberejo peščeno pot ob Grosupeljščici.

Pločnik ob Adamičevi cesti s prehodom za
pešce, ki je označen s prometnim znakom in
talnimi lučkami.

Pločnik ob Adamičevi cesti se pred potjo za Kulturni dom
zaključi in s tem tudi varna pot za pešce, zato je bolje, da
svojo pot nadaljujejo na drugi strani, kjer je pločnik.
Prehodi za pešce na poti od Adamičeve ceste do šole so
urejeni s prometnimi znaki in so dobro vidni vsem
udeležencem prometa.

Pot ob Grosupeljščici uporabljajo pešci, kolesarji, redko pa tudi vozniki s kolesi z motorjem, za
katere je po peščenem delu nadaljevanje poti prepovedano.

Z Ljubljanske ceste prihaja skoraj 5 % učencev. Ob Ljubljanski cesti je na eni strani pločnik. Učenci
jo lahko prečkajo na treh manj varnih prehodih za pešce in dveh semaforiziranih prehodih za
pešce.

Tudi s Perovega se vozi skoraj 5 % učencev. Lahko bi prišli tudi peš, vendar pa v nekaj delih cesta
nima pločnikov in je zato pot bolj nevarna.

S Spodnjega Blata se vozi 4 % učencev. Učenci izstopijo na postajališču pri šoli.

Z Maistrove ulice prihaja skoraj 4 % učencev. Maistrova ulica je vzporedna Slomškovi ulici. Pot
učencev do šole se nadaljuje po Slomškovi ulici.

Z Bevkove ceste prihaja skoraj 4 % učencev. V šolo lahko prihajajo po peščeni poti ob
Grosupeljščici.

S Prešernove ceste prihaja 3 % učencev. Z ulice pot prečkajo čez most čez Grosupeljščico in
nadaljujejo pot po pločniku do vhoda šole.

Z naslova Ob Grosupeljšici prihaja skoraj 3 % učencev. Cesta Ob Grosupeljščici ima ob eni strani
pločnik in označene prehode za pešce. Grosupeljščico lahko učenci prečkajo preko dveh mostov:
preko lesenega mostu in preko mostu ob nogometnem klubu. Svojo pot nadaljujejo po peščeni
poti ob Grosupeljščici do šole.

S Seliškarjeve ceste prihaja skoraj 3 % učencev. Ta cesta je nadaljevanje ceste Ob Grosupeljščici
in je enako urejena - s pločnikom ob eni strani in z označenimi prehodi čez cesto.

S Stranske poti I prihaja 2 % učencev. Cesta ni urejena s pločnikom. Ker po tej cesti pridemo tudi do ceste,
ki vodi do Zdravstvenega doma in Mestne knjižnice, spada med bolj prometne ceste.

Učenci lahko svojo pot nadaljujejo ob Ljubljanski cesti po pločniku do semaforiziranega prehoda za pešce.

Nekateri pa izberejo tudi pot čez prehod za pešce in pot nadaljujejo po vzporedni cesti, ki je
dovozna pot do šole za intervencijska in dostavna vozila. Ta pot je brez pločnika. Največja
dovoljena hitrost je 40km/h. Pot ni varna in jo odsvetujemo!

Iz Jerove vasi se vozi 2 % učencev. Učenci izstopijo na postajališču pri šoli.

Z Gatine se vozi skoraj 2 % učencev. Učenci izstopijo na postajališču pri šoli.

Iz Hrastja pri Grosupljem se vozi skoraj 2% učencev. Učenci izstopijo na postajališču pri šoli.

Z Ulice Ane Galetove prihaja skoraj 2 % učencev. Učenci svojo pot s svoje ulice nadaljujejo po
cesti Ob Grosupeljščici, čez prehod za pešce, most čez Grosupeljščico in po peščeni poti do šole.

S ceste Brinje cesta I prihaja skoraj 2% učencev. Učenci svojo pot nadaljujejo do Ljubljanske ceste
in pred šolo prečkajo cesto preko semaforiziranih prehodov za pešce.

S Ceste Cankarjeve brigade, Kozinove ceste in Hribarjeve ceste prihaja 4 % učencev. Svojo pot
nadaljujejo do Seliškarjeve ceste, jo na prehodu prečkajo, nadaljujejo čez most čez Grosupeljščico
in po peščeni poti ob Grosupeljščici do šole.

Pot na enem delu nima urejenega pločnika in je manj varna za pešce, in sicer na odseku od
ekološkega otoka do nogometnega igrišča.

Z Brezja pri Grosupljem se vozi 1 % učencev. Učenci izstopijo na postajališču pri šoli.

S Stranske poti II prihaja 1 % učencev. Svojo pot lahko nadaljujejo po pločniku ob Ljubljanski cesti
ali jo prečkajo na prehodu za pešce čez Ljubljansko cesto na vzporedno cesto, ki vodi do šole in je
na koncu intervencijska ter dostavna pot za šolo.

Z drugih naslovov prihaja v šolo manj kot 1 % učencev. Nekateri se vozijo, drugi pridejo peš z ulic
in cest, ki so v bližini le teh, ki so bile že omenjene.

Nevarna mesta
Prehod za pešce za Petrolovo bencinsko črpalko je na pregledni cesti, a opozorilni znaki na
prehodu za pešce so le tik pred prehodom. Nevaren je zaradi velikih hitrosti voznikov.

Prehod za pešce pred Brinjskim gradom je na pregledni cesti, a opozorilna znaka za
prehod za pešce sta le tik pred prehodom. Nevaren je zaradi velikih hitrosti voznikov.

Prehod za pešce pri Pizzeriji Kovačija je zelo težko prehoden, saj je ob istem času, ko
hodijo učenci v šolo, tudi velika gneča na cesti, saj se vozniki peljejo v službo ali iz nje. Vozniki
čakajo, da iz smeri centra zavijejo na cesto Ob Grosupeljščici.

Prehod za pešce pri OŠ Louisa Adamiča; prehod je dobro označen, a je težko prehoden,
saj je ob istem času, ko hodijo učenci v šolo, tudi velika gneča na cesti, saj se vozniki peljejo v
službo ali iz nje. Hkrati je prehod tik ob križišču in zato še bolj nevaren.

Prehod za pešce pred mostom čez Grosupeljščico. Opozorilna znaka sta tik ob prehodu za
pešce. Na prehodu za pešce večkrat stojijo avtomobili, ki čakajo, da lahko prevozijo most, saj
imajo zaradi zožanja ceste prednost vozila z nasprotne strani. V bližini prehoda za pešce pa stoji
tudi ekološki otok, ob katerem parkirajo vozniki, ko odlagajo odpadke in takrat je njihovo vozilo
delno tudi na vozišču.

Nevarne so vse ceste, ki vodijo učence do avtobusnih postaj ali postaj, kjer pripeljejo
šolski kombiji, saj tam ni pločnikov in ceste so navadno ozke, nepregledne in prometne.
Vozniki s svojo neprilagojeno hitrostjo nevarnost hoje ob takih cestah še povečajo.

Cesta iz Brezja pri Grosupljem vodi tudi čez železniške tire, ki niso zavarovani z
zapornicami. Zato je ta del poti zelo nevaren, če ga prečka šolski kombi ali sami učenci peš.

Intervencijska in dovozna pot do šole je za učence nevarna, saj je za vozila dovoljena
prevelika hitrost. Pločnikov ni in prav tako ne nobene druge fizične omejitve hitrosti kot npr.
grbine.

Urejenost pločnikov, poti in stez
Pločniki v Grosuplju so v glavnem le ob glavnih cestah in to samo na eni strani ceste. Po ulicah in
drugih cestah pločnikov ni.
Pot ob Grosupeljščici je lepo urejena.

