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ZA VARNO IN ZDRAVO POT V SOLO TER UREDITEV JUTRANJEGA PROMETA

NA PAPLERJEVI ULICI

Podiupan v zaiasnem Ravnatelj 05 dr. lvana
unkci je iupana
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Ob zadetku novega iolskega leta vse starie, ki otroke v Solo vozijo z avtomobili, naproiamo,
da za dovoz otrok uporabljajo cesto v obrtno-poslovno cono Strute. Otroke lahko odloiite
na parkiriSiu za zaposlene v 05 dr. lvana Koro5ca v omen.ieni coni oziroma pri prehodu skozi

ograjo. Od tam lahko otrok oz. otroci v nekaj minutah varno pridejo pei v iolo. V kolikor jih

ielite spremiti do iole pa lahko parkirate na dodatno urejenih povriinah ob parkiriStu za

zaposlene v 05 dr. lvana Koro(ca Borovnica v obrtno-poslovni coni Struge.

Na ta natin ielimo zagotovili, da v Easu iutranje prometne konice Paplerjeva ulica ne bo
prometno preobremenjena in bo na njej zagotovljena prometna varnost za Stevilne otroke,
ki po njej prihajajo v 5olo.

S ciljem prepreiiti gneao pri dovozu otrok v vrtec pa v iasu od 6.00 do 8.30 ne bo dovoljeno
parkiranje na parkirnih mestih ob sami stavbi vrtca. Na teh parkirnih mestih bo dovoljeno
samo kratkotrajno parkiranje za starie oziroma za vse, ki bodo otroke pripeljali v vrtec in nato
zapustili parkiriite.

Zaradi potrebe po poveianem itevilu avtobusnih prevozov otrok v Solo bo Solski avtobus spet
ustavljal na postajaliiEu pred Solo na Paplerjevi ulici in ne tako, kot je to bilo v lanskem letu,
na parkiriSdu za zaposlene pti oz. za osnovno 5olo. To je 5e dodaten razlog zaradi katerega .je

potrebno v tasu prihoda otrok v iolo prometno iim bolj razbremeniti Paplerjevo ulico.

Zavedamo se, da za nekatere star5e pomeni dovoz otrok skozi obrtno-poslovno cono daljSo

dovozno pot, vendar verjamemo, da ste jo v dobro boljie prometne varnosti vseh otrok
pripravljeni sprejeti. Prosimo vas, da si zjutraj vzamete dve ali tri minute vea za dovoz otrok
do Sole in ne boste izgubl.iali dasa in dobre volje v prometnem zastoju pred 5olo, poti otrok v
Solo pa bodo bolj varne.

Seveda pa vsem priporotamo, da se, ie se le da, svoje otroke v iolo pospremite pe5 ali na

kolesu. Pot pei ali s kolesom omogota tudi ved stikov z vrstniki in okolico kot tudi izboljiuje
gibalne sposobnosti vaiih otrok in ima 5e druge pozitivne zdravstvene uiinke.

Tako kot ob zaaetku vsakega Solskega leta bodo od 1.9. do vkljuino 9. 9., za prometno varnost
ob prihodu v Solo pred 5olo, v obrtno-poslovni coni Struge in na najbolj izpostavljenih
prehodih za peice v Borovnici skrbeli reditelli, redarji in policisti.

StarSe prosimo, da spo5tuiete navodila o orqanizaciii prometnega reiima celo 5olsko leto,
sai so nameniena temu, da vaii otroci v 5olo prideio tim boli varno.

Predsedn ik Sveta za

preventivo in vzgojo v
cestnem prometu

Joie Koroiec
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SKICA DOVOZA OTROK SKOZI OBRTNO-POSLOVNO CONO STRUGE !N SOLSKE POTI

Legenda:

RdeEe puidice.'smer dovoza otrok z avtomobili

Modre drte.'Solska pot od kriii5da GradiSnikove in Mejadeve ulice do OS dr. lvana Koroica Borovnica

P; parkirisEe za zaposlene na 05 dr. lvana Koro5ca Borovnica v obrtno-poslovni coni Struge
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