
PROŠNJA ZA VEČJO POZORNOST IN VARNOST V PROMETU 

 

Spoštovani starši, sodelavci in ostali občani in obiskovalci naše šole, 

v času, ko so se otroci po daljšem obdobju vrnili v šolo, opažam, da se je promet 

v okolici šole močno povečal v urah, ko otroci prihajajo v šolo in odhajajo iz nje. 

Na nevarne vožnje voznikov me opozarjajo tudi zaskrbljeni starši.  

Zato vse voznike naprošam, da: 

- na ožjih odsekih cest, ki vodijo do šole, prilagodite, zmanjšate hitrost,  

- ste strpni do pešcev, kolesarjev in drugih voznikov,  

- pri prehodu za pešce date prednost pešcem,  

- pred prehodi za pešce ne prehitevate drugih vozil, ki so pred prehodom 

ustavili in dali pešcem možnost prehoda čez cesto,  

- ne parkirate na pločnikih pred vrtcem, ker je to edina varna šolska pot za 

šolarje in druge pešce, 

- ne parkirate na prostorih, ki so označeni in namenjeni za intervencijsko 

pot, za intervencijska vozila in vozila za invalide, 

- ne vozite s telefoni v rokah, ker nam le-ti jemljejo zbranost med vožnjo, 

- ne dostavljate svojega otroka do vhodnih vrat, saj s tem ovirate ostale 

otroke in zaposlene pri vstopu v šolo oz. ob odhodu iz nje. 

Spodbujam šolarje in starše, da bi otroci iz Pirnič v čim večjem številu v šolo 

prihajali peš, ob vsakem vremenu, in s tem krepili svoje telo in duha. Ni prav, da 

smo odrasli za vsak otrokov korak »mama in ata taksi«, saj jih s tem prikrajšamo 

tudi na poti k samostojnosti, odgovornosti. 

Spodbujam tudi vse otroke vozače, da za prihod v šolo in odhod domov koristite 

brezplačni šolski avtobus. 

Vsem, ki razumete to obvestilo in ga boste poskusili v največji možni meri tudi 

upoštevati, že vnaprej iskrena hvala za pomoč in sodelovanje. Bodimo otrokom 

in mladim dober zgled! 

Srečno in varno na vseh poteh! 

Damijana Božič – Močnik, ravnateljica 

 


