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OŠ Šmartno pod Šmarno goro 

Cesta v Gameljne 7 

1211 Šmartno 

 

Spoštovani!  

Mestna občina Ljubljana se je na podlagi številnih opozoril Policije, Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu MOL, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, staršev in Četrtne skupnosti 

odločila, da z začetkom novega šolskega leta preuredi vodenje prometa v okolici naše šole. Temeljni 

cilj nove prometne ureditve je zagotoviti varnost učencem in vsem, ki spremljajo otroke v šolo, 

učiteljem, stanovalcem in številnim obiskovalcem, ki dnevno prihajajo na naše območje. 

Nova prometna ureditev zajema Cesto v Gameljne na odseku od Ceste vstaje do pokopališča, celo 

Ulico Angele Ljubičeve in celotno šolsko dvorišče. Zajema naslednje ureditve: 

 Celotno območje od Ceste vstaje do pokopališča je urejeno kot  območje umirjenega 

prometa, v katerem je najvišja dovoljena hitrost omejena na 10 km/h. 

 

 Ob vozišču Ceste v Gameljne so urejena bočna parkirna mesta, nekatera so kratkotrajna, na 

nekaterih pa čas parkiranja ni omejen. 

 

 Dovoz na šolsko dvorišče je enosmeren, ob cerkvi, tako kot do zdaj, in je omejen. V času 

pouka je dovoljen dovoz na šolsko dvorišče le za potrebe šole, torej šolskemu avtobusu, 

staršem, ki pripeljejo otroke v šolo, učiteljem ter za oskrbo šole. 

 

 Parkiranje na šolskem dvorišču v času pouka je dovoljeno le za potrebe šole. V času od 

ponedeljka do petka med 6.00 in 17.00 lahko na parkirnih mestih ob šoli parkirajo le starši, 

ki pripeljejo otroke, učitelji ter druga dostavna in servisna vozila za potrebe šole.  

 

 Na dvorišču šole je določena pot šolskega kombija. Pot je določena mimo parkirnega platoja. 

Na novi poti so določena mesta, na katerih bo šolski kombi ustavil. Pot, po kateri bo 

dovoljena le vožnja šolskega kombija, bo omejena s prometnimi stožci. Tako je 

zagotovljeno, da se učenci na poti med kombijem in vhodom ne bodo mogli srečati z drugimi 

vozili. 

 

 Vožnja neposredno mimo šole in glavnega vhoda ni več mogoča. Postavljeni so količki. 

 

 Izvoz s šolskega dvorišča poteka izključno enosmerno mimo telovadnice na Ulico Angele 

Ljubičeve. 

 

 Do prizidka za prvošolce je urejen dvosmerni uvoz in izvoz. Ob vhodu so urejena 4 parkirna 

mesta, namenjena so izključno staršem, ki pripeljejo v šolo prvošolce. 

Zaradi varnosti otrok vas vljudno prosimo, da strpno in dosledno upoštevate novo prometno 

ureditev. Večina naših učencev uporablja možnost šolskega prevoza, nekateri starši pa svoje otroke 

sami vozite v šolo. Zaželeno je, da parkirate na bočnih parkirnih mestih ob vozišču Ceste v 



Gameljne, tam naj učenci izstopijo in pot do šole nadaljujejo peš. Tako bomo poskrbeli, da bodo 

otroci varni, glavnina prometa pa bo potekala mimo šolskega območja. Nova ureditev je razvidna s 

spodnje sheme.  

Hvala za razumevanje in strpnost. Skupaj prispevamo k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. 

 

S prijaznimi pozdravi 

Irena Babnik, ravnateljica 

Primož Burgar, ČS, Svet šole 

Dejan Buhovac, Svet staršev 

Mestna občina Ljubljana 

 

 

 

 

 


