
Posebnosti prometa  

 

Šolski prevozi 

Za čas gradnje niso predvidene spremembe šolskih prevozov.  

Morebitne spremembe bi bile vezane na specifične faze gradnje v dogovoru z izvajalci.  

 

Prometna ureditev 

V času gradnje ne bodo dostopna parkirišča pod lipami za parkiranje za zaposlene in za starše. 
Parkirišča na peščenem parkirišču bodo predvidoma normalno dostopna, a po pričakovanjih zasedena. 
V času gradnje tako ne bo zagotovljeno določeno število parkirišč ob šoli in se bo potrebno situaciji 
prilagoditi.  

Parkiranje je dodatno mogoče pri cerkvi na velikem parkirišču in pri pokopališču, kjer ostajajo prosta 
mesta. Za osebna vozila ni predvidenih drugih prilagoditev.  

Za težko mehanizacijo bo potekal enosmerni promet, ki se bo nadaljeval po levi strani Drtijščice, kjer 
pot ne bo več dovoljena pešcem. Izvajalec bo skušal upoštevati jutranjo konico in čas po pouku, da bi 
se izognili prisotnosti težke mehanizacije na ulici ob šoli. Tudi betonaža objekta bo potekala večinoma 
po 14. uri.  

Starše prosimo, da se z otroki doma pogovorite o varni hoji v šolo, da ne stopajo iz pločnika, brez da 
bi preverili ali to varno smejo, so previdni pri prečkanju cestišča, so v zimskem času oblečeni v 
svetlejša oblačila, imajo odsevnike, kresničke. Tudi v šoli se bomo pogovorili o vključenosti v promet 
kot pešci. 

Občasno bodo imeli nekateri oddelki pouk v kulturnem domu in na poti jih bodo spremljali učitelji. 

Kadar starši pripeljete otroka v šolo, vas prosimo, da otroka na postaji le oddate brez parkiranja, če je 
že dovolj samostojen. V primerih ko pa stanujete v bližini, pospremite otroka peš v šolo. 

Policija in redarstvo bo preverjalo omejitev hitrosti 30 km/h. 

Vzdrževalcu cest smo predlagali, da poleg ,,gorskih cest,, v zimskem času prioritetno očisti pločnike in 
cestišče do šole tako za pešce kot vozila. 

Prometno ureditev je obravnaval tudi Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu na svoji 
novembrski seji, ki bo tudi v prihodnje spremljal stanje šolskih poti in prometne ureditve.  

Obvestilo bomo dopolnjevali skladno z dogovori z investitorjem, projektantom, varnostnim 
inženirjem, izvajalci, starši.    
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