OŠ VIČ – navodila za ravnanje v prometu v okolici šole
ABRAMOVA:

Prosimo dosledno upoštevajte prometne predpise – s svojim ravnanjem ste zgled svojim in
drugim otrokom.
Če otroci na poti v šolo uporabljajo kolesa, rolerje, rolke... morajo obvezno uporabljati čelado
in upoštevati prometne predpise (smer vožnje, hitrost na pločnikih).
Parkiranje na conah za kratkotrajno parkiranje omejite na najkrajši možni čas; parkirajte točno na
označenih parkirnih mestih. Ne parkirajte na mestih, kjer parkiranje ni dovoljeno; dokler okrog šole ni
vzpostavljen enosmerni promet, »divje« parkiranje onemogoča normalen dvosmerni promet.
Starši, ki vozite v šolo starejše otroke, razmislite o odlaganju otrok na Sattnerjevi ulici – v bližini
transformatorske postaje in izvoza iz šolskega parkirišča. S tem boste pomagali zmanjšati gnečo na
Abramovi ulici pred šolo in prispevali k pretočnosti prometa, otroci pa imajo s Sattnerjeve kratko in
povsem varno pot do šolskega vhoda.
Starši prvošolčkov lahko v času oddaje in prevzema otrok uporabljate šolsko parkirišče. Če so vsa
parkirna mesta zasedena, lahko za kratkotrajno parkiranje (do 5 min) tudi »zaparkirate« parkirana
vozila učiteljev.
Ob odhodih/prihodih otrok na izlete oziroma šole v naravi avtobusi parkirajo na šolskem igrišču. Za
kratkotrajno parkiranje in predajo opreme lahko tudi starši zapeljete na šolsko igrišče skozi vhod na
Viški cesti (nasproti pekarne); avtomobile parkirajte takoj desno od uvoza, pravokotno na Viško cesto.
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TRŽAŠKA

Prosimo dosledno upoštevajte prometne predpise – s svojim ravnanjem ste zgled svojim in
drugim otrokom.
Če otroci na poti v šolo uporabljajo kolesa, rolerje, rolke... morajo obvezno uporabljati čelado
in upoštevati prometne predpise (smer vožnje, hitrost na pločnikih).
Ne parkirajte na pločniku in kolesarski stezi ob Tržaški pred šolo. S tem ovirate promet pešcev in
kolesarjev, poleg tega pa zmanjšujete preglednost in povečujete tveganje resnih prometnih nesreč.
Starši, ki vozite v šolo starejše otroke, razmislite o odlaganju otrok na Gregorinovi ulici – ob gimnaziji,
ali pa na avtobusni postaji na Tržaški – cca 150m zahodno od vhoda v šolo, pred »Modrim vrtcem«. S
tem boste pomagali zmanjšati gnečo na uvozu v šolo in prispevali k pretočnosti prometa, otroci pa
imajo do šole kratko in povsem varno pot.
Če uvoz k šoli uporabljate samo za odlaganje otrok – vedno ustavljajte karseda »globoko« - v bližini
izvoza za Tržaško in tik za vozilom pred vami; s tem omogočite, da za vami na šolski dovoz zapelje
več vozil in na Tržaški ne nastajajo zastoji čakajočih vozil.
Starši prvošolčkov v času oddaje in prevzema otrok poskušajte parkirati čimbolj racionalno na
razpoložljivih mestih okrog transformatorske postaje, tik ob objektu šole in ob pločniku (ne NA
pločniku !) ob ograji teniških igrišč ter poskušajte čas parkiranja karseda skrajšati, saj parkirnih mest
ni dovolj za vse. Gneči se lahko izognete s parkiranjem na parkirišču ob viški cerkvi ali na Ulici Iga
Grudna (na severni strani železniške proge – v bližini peš-podhoda) – z obeh lokacij je do šole manj
kot 300m.
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