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ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE, tu
ZADEVA: PREVOZI OTROK V ŠOLO – MNENJE
Zveza: Vaša št. 371-192/2010 z dne 7/10-2011
V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj, smo v preteklosti
evidentirali več nevarnih mest ali nevarnih odsekov na cestni infrastrukturi. Pri tem smo
upoštevali število prometnih nesreč in posledic ter stanje cestne infrastrukture. Med nevarnimi
mesti je bil odsek Maistrove ulice (reg. cesta) med križiščem pod gradom in križiščem Maistrova
– ulica ki vodi na Volkmerjevo cesto. Na tem odseku smo evidentirali več prometnih nesreč, med
temi tudi s smrtnim izidom. Do nesreč je prihajalo zaradi neprilagojene hitrosti – 50 km/h.
V letu 2008 smo na tem odseku namestili prometni napravi »Wiasis« - Vi vozite. Od takrat ne
beležimo hujših prometnih nesreč.
Regionalna cesta – Maistrova ulica na tem delu ne izpolnjuje vseh tehničnih pogojev, zato smo
predlagali razširitev in izgradnjo pločnikov na obeh straneh. Pločnik na vzhodni strani je zelo
ozek. Ta modernizacija zahteva večja finančna sredstva, ki bi jih morali zagotoviti država in
občina. Hoja po pločniku je varna ob pogoju, da vozniki upoštevajo največjo dovoljeno hitrost –
50 km/h.
Glede predloga ravnateljice osnovne šole Olga Meglič, da bi za otroke, ki stanujejo v
blokovskem naselju uvedli šolsko avtobusno progo med Ulico 5. Prekomorske in osnovno šolo,
menimo, da to ni potrebno. Učenci lahko hodijo v šolo peš po pločnikih ob Volkmerjevi cesti –
Panonski ulici – Slovenskem trgu – Prešernovi ulici.
Predlagamo, da vodstvo osnovne šole vnese v Načrt varnih šolskih poti predlagano šolsko pot,
črta pa šolsko pot ob Maistrovi ulici. O spremembah šolske poti obvesti vse starše in učence.
Uvedba šolske avtobusne proge – Sovretova pot
Uvedba šolske avtobusne proge na Sovretovi poti je po našem mnenju upravičena. Sovretova pot
je zelo ozka, serpentinasta z več nepreglednimi ovinki in brez pločnika. Z območja tega zaselka
obiskuje pouk v osnovnih šolah Olga Meglič in Ljudski vrt več učencev.
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Prevoz otrok je potrebno zagotovit z manjšimi prevoznimi sredstvi ( manjši avtobus ali kombi).
Na koncu Sovretove poti se je potrebno dogovoriti z lastnikom zemljišča, da dovoli obračanja
šolskih prevoznih sredstev.
Avtobusna postajališča je potrebno označiti s talnimi označbami BUS ter vertikalno prometno
signalizacijo in sicer:
AP na koncu Sovretove poti – obračališče,
AP pri A drogu električne napeljave na zahodni strani odcepa makadamske poti, ki vodi južno k
stanovanjskim hišam,
AP na vzhodni strani odcepa poti, ki vodi k stanovanjski hiši Sovretova pot, št. 33.
S spoštovanjem in lepo pozdravljeni!
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