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V Kranju, 10. 10. 2022 

 

Zadeva: Prometna varnost na PŠ Primskovo 

 

Spoštovani starši otrok PŠ Primskovo, 

  

s tem sporočilom izpostavljamo problem prometne varnosti otrok na poti v šolo, in sicer 

predvsem v zvezi s parkiranjem in puščanjem vozil na pločniku in drugih površinah, ki niso 

namenjene parkiranju.  Mnogo otrok v šolo prihaja peš, nekatere pa jih starši pripeljete z 

avtomobili.  

Opažamo, da nekateri starši zapeljete ali pustite avtomobile (pa čeprav le za pet minut) na 

pločniku ob šolski ograji ali pri prehodu čez uvoz na šolsko dvorišče ali na pločniku ali zelenici 

znotraj šolskega dvorišča.  

Radi bi vas opozorili, da je to lahko zelo nevarno za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali 

se vračajo iz šole. S pločnika morajo otroci stopiti ali na zelenico (zjutraj je pogosto trava 

mokra) oziroma bolj pogosto na cesto, ki je zjutraj prometna in nevarna. Otroci se v šoli 

učijo prometnih predpisov, in verjemite, ni jim prijetno, ko vidijo napačno parkirano vozilo 

staršev. Naj poudarimo, da ko je bilo šolsko dvorišče stalno odprto, se je enak problem 

pojavljal znotraj dvorišča in prav tako predstavljal nevarnost, da ob prehajanju ali obračanju 

vozil kdo koga povozi. 

REŠITEV JE RES ENOSTAVNA:  

V neposredni bližini šole se nahaja kar nekaj parkirišč, ki zjutraj niso zasedena:  

• pred trgovino ali na ostalih parkiriščih okoli Doma krajanov – omogočeno parkiranje 

do dve uri zastonj (po novem ob izstopu iz avtomobila bodite pozorni, da se iz 

avtomobila vidi nastavljena ali na listek napisana ura izstopa), 

• ali na parkiriščih pri bivšem IBI-ju v poslovni coni. 

 

Nekateri ta okoliška parkirišča že koristite in ste s tem zgled drugim staršem. Hoja s teh 

parkirišč do šole se podaljša skupaj le za nekaj minut. Za varnost in zgled pa s tem storite 

veliko. 

V imenu šole in sveta staršev vas prosimo, da to opozorilo za izboljšanje varnosti otrok 

upoštevate. Hvala za vaše razumevanje! 

S spoštovanjem in želimo vam varno v prometu,   Klemen Markelj, ravnatelj 
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