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1 SPLOŠNO - OTROCI V PROMETU 

 

Otroci so v prometu udeleženi kot potniki, pešci, kolesarji in končno tudi kot motoristi. 

Zaradi manj izkušenj in svojih psihofizičnih značilnosti so v prometu še posebej ogroženi. 

Zato Zakon o varnosti cestnega prometa v poudarja, da morajo biti otroci, kot udeleženci v 

cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih udeležencev. Tega se še 

posebej zavedamo vsi, ki delamo v vzgoji in izobraževanju.  

 

1.1 PROMETNA VZGOJA V ŠOLI 

 

Izredno razgiban in hiter utrip življenja ima za posledico tega zelo živahen promet. 

Ogroženost otrok v prometu je vsako leto večja. Veliko udeležencev v prometu se žal ne 

zaveda vseh nevarnosti v prometu, zato jih je potrebno na to opozoriti.  

Vsi udeleženci v prometu moramo izvajati posamezne varnostne ukrepe v prometu, če 

želimo, da bo ogroženost otrok čim manjša. 

 

S prometno vzgojo zato začenjamo že prvi šolski dan, od prvega razreda dalje. 

Otroci spoznajo vlogo in pomen rumene rutice in kresničke. Spoznajo svojo najvarnejšo pot v 

šolo in jo pravilno prehodijo v spremstvu učitelja in staršev, v zvezi s prometno varnostjo se 

srečajo tudi s policistom.  

Prva dva tedna pouka nam pomagajo tudi člani lokalnega AMD, ki dežurajo na prometno 

najbolj nevarnih točkah na šolskih poteh. 

Tudi kasneje, ko so učenci že starejši, razredniki na razrednih urah še posebej poudarjamo in 

obnovimo najvarnejšo pot v šolo, ki ni nujno najkrajša.  

Učenci vsako šolsko dobijo tudi osnovna navodila prometno varno vedenje1 ter se seznanijo 

z najbolj nevarnimi točkami na šolski poti. 

                                                             

1 Splošna navodila za vedenje v prometu so ob začetku leta predstavljena na razrednih urah 

in roditeljskih sestankih. Objavljena so tudi v večnamenskem prostoru šole in na spletni 

strani šole. Še posebej natančno so opisane priporočene šolske poti in izpostavljene najbolj 

prometno nevarne točke. 
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     (Vir - KLEIN, Ulrich: PAZI, PROMET, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2000.) 

1.2 VARNOST V PROMETU  

Učenci, ko prihajajo v šolo in se vračajo domov, so prometno ogroženi. Šola ima za večjo 

varnost svojih učencev izdelan prometno varnostni načrt šole, kjer so predlagane in 

natančno opisane najvarnejše šolske poti pa tudi zelo nevarne točke na njih. Učence z njimi 

seznanimo na razrednih urah, opise poti pa lahko najdete tudi na načrtu varnih poti v avli 

šole in na šolski spletni strani v zavihku O šoli – Promet – Prometna varnost na povezavi: 
http://www.os-sl-mesto.si/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=226  

 

  

STARŠEM SVETUJMO, DA Z OTROKOM VEČKRAT SKUPAJ prehodite NAJVARNEJŠO 

ŠOLSKO POT, JIH OB TEM OPOZARJATE NA NEVARNE DELE POTI IN POKAŽETE 

PROMETNO VARNO RAVNANJE, KI GA ZAHTEVA SITUACIJA NA TEM DELU.  

Kasneje pa ni odveč preveriti, če otrok dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja. 

 

 

Prometna vzgoja in priprava otrok za samostojno sodelovanje v prometu je uspešna, če 

otroka učimo, kako naj ravna v prometu in to s svojim zgledom hkrati tudi utrjujemo. Otroci 

lahko s temi znanji neverjetno močno vplivajo tudi na prometno vedenje svojih staršev.  

Prometno vzgojo vključujemo v vse predmete tako na razredni kot predmetni stopnji.  

 

http://www.os-sl-mesto.si/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=226
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1.2.1 NEKAJ NASVETOV ZA VARNO POT V ŠOLO 

• Otroci 1. razredov devetletne OŠ morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo. 

• Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko/odsevnike, prvošolci in drugošolci poleg 
tega še rumene rutice. 

• Hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča. V 
skupini hodimo eden za drugim – v koloni. Na cesti se NIKOLI ne lovimo ali prerivamo! 

• Cesto prečkamo na prehodu za pešce. VEDNO se ustavimo, pogledamo levo, desno in 
ponovno levo. Šele ko se prepričamo, da je prehod ceste varen, preden stopimo na 
prehod PONOVNO preverimo LEVO, da res nihče ne prihaja in odločno prečkamo 
cesto medtem, ko preverjamo, če je tudi na desni  še vedno varno. Tudi kadar sveti 
zelena luč, prej preverimo, če so vsi vozniki opazili luč na semaforju. Kjer ni urejenega 
prehoda, zelo previdno prečkamo cesto na preglednem delu. Na cesto stopimo šele, ko 
se prepričamo, da je prečkanje res varno!  

• Prihajanje v šolo s kolesom ali rolerji odsvetujemo. Če se uporablja tak prevoz, mora biti 
voženo prevozno sredstvo tehnično brezhibno. Obvezna sta opravljen kolesarski izpit in 
zaščitna oprema! 

 

2 ŠOLSKI OKOLIŠ  

Šolski okoliš* OŠ Škofja Loka-Mesto obsega mestno jedro in okoliške vasi. 

Blaževa ulica, Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Brode, Cankarjev trg, Cesta talcev, Crngrob, 

Demšarjeva cesta, Fužinska ulica, Gabrk, Gabrovo, Grajska pot, Grenc (39–42), Groharjevo 

naselje, Kamnitnik, Kapucinski trg, Kidričeva cesta do hišne številke 15, Klobovsova ulica, 

Kopališka ulica, Koširjeva cesta, Log nad Škofjo Loko, Mestni trg, Novi svet, Papirnica, 

Partizanska cesta, Pod Plevno, Podpulfrca, Poljanska cesta, Potočnikova ulica, Puštal, 

Sopotnica brez hišne številke 9, Sorška cesta, Spodnji trg, Staniše, Stara cesta, Studenec, 

Suška cesta, Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Florijan nad Škofjo Loko, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, 

Šolska ulica, Tavčarjeva ulica, Valterski Vrh, Zminec. 

Na šoli imamo učence vozače, ki jih uvrščamo v tri razrede: 

 vozači rednih avtobusnih linij, 

 vozači posebej zagotovljenih prevozov z avtobusom, 

 vozači zagotovljenih prevozov s kombiji.  

                                                             

* Nekaj učencev, ki obiskujejo našo šolo prihaja iz drugih okolišev. 
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NAČRT BLIŽNJE OKOLICE ŠOLE 

Šolo obiskujejo učenci iz domačega in drugih šolskih okolišev. 

Naši učenci prihajajo v šolo na različne načine. Nekateri prihajajo peš, druge pripeljejo starši, 

ostali pa se v šolo pripeljejo z organiziranim šolskim prevozom.  Kombiji pripeljejo učence 

pred šolo in jih tam ob zaključku pouka tudi poberejo. Avtobusi pa pripeljejo učence na 

avtobusno postajo in jih tam tudi počakajo. 

Učenci 1. razreda devetletke prihajajo v šolo v spremstvu staršev oz. učiteljic, ki jih 

pričakajo na avtobusni postaji ali postajališču kombija.  

3 POT V ŠOLO  

3.1 UČENCI, KI PRIHAJAJO  PEŠ  

Posebno mlajše učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in domov. 

POUDARJAMO, DA NAJVARNEJŠA POT NI VEDNO NAJKRAJŠA! 

Takoj ob začetku šolskega leta otroci spoznajo najvarnejšo pot v šolo in jo pravilno prehodijo 

v spremstvu učitelja, policista in tudi staršev. Ko so učenci že starejši, posebej poudarjamo in 

OBNOVIMO NAJVARNEJŠO POT v šolo, ki ni nujno najkrajša. V ta del nujno vključimo tudi 

starše.  

Starši, vzgojitelji in drugi odrasli smo najmočnejši zgled. 
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Učitelj – razrednik v prvih dneh pouka z učenci prehodi varne poti v okolici šole, vozače 

spremi na avtobusno postajo in postajališče kombijev. Ob tem si skupaj ogledamo nevarne 

točke, opišemo in pojasnimo najvarnejše ravnanje na teh mestih, da bi nevarnost kolikor je 

mogoče omilili in zmanjšali. 

3.2 OPISI PRIPOROČENIH POTI  

 Novi Svet – 1. razred devetletke 

Učenci izstopijo skozi glavni vhod/izhod stavbe in pred parkiriščem stavbe zavijejo desno na 

stopnice ob stavbi, ki jih vodijo na pešpot do bloka. Previdno prečkajo stransko pot med blokom in 

samopostrežno trgovino. NEVAREN ODSEK POTI! Ob robu prehodijo parkirišče pred Lokacomom 

in prečkajo glavno cesto Šk. Loka – Podlubnik na prehodu za pešce na JZ strani šole. Po pločniku 

nadaljujejo pot do matične šole. Učenci prihajajo iz JV na Novem svetu v spremstvu učiteljic. 

 Sorška cesta, Demšarjeva cesta 

Učenci previdno hodijo ob levem robu cestišča, prečkajo brv preko Selške Sore in pot nadaljujejo 

mimo PGD Škofja Loka (Studenec) do prehoda za pešce na Spodnjem trgu. Previdno prečkajo 

cestišče in se po stopnicah povzpnejo na Mestni trg. Tam hodijo ob hišah trga, ponovno po brvi 

prečkajo Selščico, mimo avtobusne postaje, kjer pravilno prečkajo cesto na semaforiziranem 

prehodu za pešce pri Pošti in po pločniku odidejo v šolo. 

Lahko tudi s Sorške ceste zavijejo po stopnišču proti ZD na Koširjevo cesto in nadaljujejo pot kot je 

opisano pri naslednji točki. 

 Koširjeva cesta, Stara cesta 

Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste, mimo ZD Škofja Loka, po pločniku do ceste Šk. Loka – 

Poljanska dolina,  previdno prečkajo cesto pri SGP Tehnik (prehod je zdaj dobro označen in 

zavarovan s svetlobnimi znaki, vendar je cesta zelo prometna), se odpravijo po peš poti mimo 

avtobusne postaje in cesto na semaforiziranem prehodu za pešce pri Pošti prečkajo. Po pločniku 

odidejo do šole.  

 Puštal 

Učenci pravilno hodijo ob robu ceste (po levi), od Glasbene šole ŠK. Loka nadaljujejo pot po 

pločniku preko mostu čez Poljanščico, zelo previdno prečkajo cesto (talne oznake so dobro vidne, 

a je prehod na ovinku) na Spodnjem trgu pri Foto Šturm, potem prečkajo Mestni trg tako, da 

hodijo ob hišah trga, prečkajo brv in mimo avtobusne postaje, prispejo na semaforiziran prehod za 

pešce pri Pošti. Po pločniku odidejo v šolo. Iz Puštala je organiziran tudi prevoz s kombijem. 

 Spodnji trg, Fužinska ulica 

Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste in previdno ter pravilno prečkajo cesto na Spodnjem 

trgu pri Foto Šturm ali pri Špitalski cerkvi, potem gredo čez Mestni trg ob hišah trga, previdno 

mimo avtobusne postaje, na semaforiziranem prehodu za pešce pri Pošti prečkajo cestišče in po 

pločniku odidejo v šolo. 
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 Vincarje 

Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste mimo tovarne Unitech (NEVAREN ODSEK POTI), pridejo 

do mostu, ga prečkajo in gredo po peš poti po Novem Svetu ter nadaljujejo po isti poti, kot iz 

stavbe 1. r devetletke. 

 Kamnitnik, Tavčarjeva cesta, Potočnikova ulica, (Partizanska cesta) 

Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste, sledi križišče (NEVAREN ODSEK POTI), kjer prečkajo 

cesto čez prehod za pešce in nadaljujejo pot po pločniku (začetek Partizanske ceste) ter nato 

odidejo med bloki po pešpoti za Domom zveze borcev do tržnice, nato previdno prečkajo Šolsko 

ulico, kjer po pločniku nadaljujejo pot do šole. 

 Mestni trg, Cankarjev trg, Kapucinski trg, Blaževa ulica, vozači rednih avtobusnih linij 

Učenci hodijo ob hišah trga, previdno nadaljujejo pot mimo avtobusne postaje, na 

semaforiziranem prehodu za pešce pri Pošti prečkajo cestišče in po pločniku odidejo v šolo. 

 Groharjevo naselje, Cesta talcev, Virlog, Stara Loka, Šolska ulica 

Do Groharjevega naselja učenci pravilno hodijo po levi strani cestišča. Svojo pot nadaljujejo po 

pešpoti skozi Groharjevo naselje ali po pločniku na V naselja, do Partizanske ceste, pri 

samopostrežni trgovini previdno prečkajo cesto in med stolpnicami nadaljujejo svojo pot po 

pešpoti mimo šolskega igrišča na Šolsko ulico, kjer nadaljujejo po pločniku do šole. 

 Pod Plevno, Kidričeva cesta 

Previdno hodijo po levi strani cestišča po odseku Suške ceste, nato: 

1. Nadaljujejo pot po klancu do Plevne  in nato mimo Petrola do semaforiziranega križišča s 

prehodom za pešce, kjer prečkajo cesto in po pločniku nadaljujejo pot mimo Gorenjske 

banke (PARKIRIŠČE) in Knjižnice do Šolske ulice. 

2. Zavijejo na Koširjevo cesto in nadaljujejo, kot je opisano zgoraj. 

 Grajska pot 

Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste, mimo gradu po pešpoti z gradu na Mestni trg.  

 Poljanska cesta, Kopališka ulica 

Učenci prečkajo cesto na ravnini in hodijo izjemoma po desnem robu ceste v smeri proti mestu, 

ker je tam varneje. Previdno prečkajo cesto (dva obnovljena prehoda, a vseeno nevaren odsek – 

ovinek, prometna cesta) proti Mestnem trgu in nadaljujejo pot preko Mestnega trga. 

 Papirnica, Pevno 

Učenci previdno hodijo po levi strani cestišča v smeri mimo Elektromarketa ( iz smeri Papirnica), 

vse dokler ne pridejo do novejšega odseka ceste, kjer pot nadaljujejo po pločniku. Iz smeri Pevno 

previdno hodijo po široki bankini. Ko prispejo do Groharjevega naselja, pot nadaljujejo, kot je 

opisano zgoraj. NEVAREN ODSEK CESTE – ni več šolskega prevoza. 
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Opažene izboljšave: 

 svetlobna signalizacija in talne označbe na prehodu pri SGP tehnik, 

 redno obnavljanje talnih oznak – Spodnji trg, pri upravni enoti, 

 ureditev parkiranja pri ZD – prost pločnik na Stari cesti, 

 fizična ovira pred prehodom za pešce Novi Svet – Nama. 
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4 NEVARNE TOČKE V BLIŽNJI OKOLICI ŠOLE  

 

TOČKI 1 IN 2: Predlagano je bilo, da bi se postajališče za kombije uredilo na v strani ob 

telovadnici. S tem bi sicer izgubili nekaj parkirnih mest, a bi se uredili dve nevarni točki. 

 NEVARNA TOČKA ZAKAJ? PREDLAGANA REŠITEV 

1. 

PARKIRIŠČE NA V 

STRANI ŠOLE, OB 

STENI TELOVADNICE 

Pločnik poteka za parkirnimi 

mesti. Vozniki ob vzvratni vožnji 

ne vidijo otroka in ga zlahka 

spregledajo ter zbijejo. 

Učenci naj bodo pozorni na 

luči parkiranih vozil. Če 

svetijo, je velika verjetnost, da 

se bo vozilo premaknilo. 

2. 

POSTAJALIŠČE 

KOMBIJEV PRED 

ŠOLO 

Zaradi velike frekvence vozil in 

velikega števila učencev v času 

prihoda kombijev učenci 

izstopajo med avtomobili ter 

kombiji in se med vozili 

prebijajo do garderob. 

Učenci naj bodo v času 

vstopanja/izstopanja iz 

kombijev previdni. Hitro naj 

se umaknejo od vozila, še 

posebej, če se znajdejo za 

vozilom, kjer jih voznik ne vidi. 

3. 
Prometna Šolska 

ulica. 

Na tem področju je uvedena 

»cona 30«, a vozniki po ravni 

ulici tega ne upoštevajo 

dosledno. 

Hoja po pločniku.  

Previdno prečkanje ceste. 

4. Šolska ulica. 
Starši izpuščajo otroke iz 

avtomobilov kar na cestišču. 

Starši, vozite previdno! 

Če že, naj otroci izstopajo na 

pločniku (ob šoli: smer 

Partizanska cesta - AP in ne na 

strani Knjižnice). 

5. 
POT OD NOVEGA 

SVETA DO ŠOLE. 

UČENCI PRIHAJAJO PREKO 

NEUREJENEGA PARKIRIŠČA DO 

DVEH NEVARNIH PREHODOV Z 

ZELO PROMETNO CESTO 

ŠKOFJA LOKA – ŽELEZNIKI: 

PRED NAMO JE NEPREGLEDEN 

IN SE KONČA SREDI UVOZA 

PRED BLAGOVNICO, DRUGI NA 

Z DELU ŠOLE JE ZA ZAVOJEM IN 

OB DVEH IZVOZIH. 

 

PREDLAGANA JE UREDITEV 

CESTIŠČA S SVETLOBNIMI 

ZNAKI IN PRIKAZOVALNIKOM 

HITROSTI 

 

PREDLOG PODAN NA 

OBČINSKEM SPVCP 

 

 



 11 

4.1 NEVARNE TOČKE NA ŠOLSKIH POTEH 

4.1.1 
 NEVARNA TOČKA ZAKAJ? PREDLAGANA REŠITEV 

1. Prehod za pešce pri 

občini. 

Gost promet v času prihajanja 

in odhajanja v in iz šole. 

Previdno prečkanje cestišča. 

2. Prehod za pešce na 

Spodnjem trgu. 

Prehod je tik za ovinkom na 

izredno obremenjeni cesti, kjer 

je hkrati križišče. 

Previdno prečkanje cestišča. 

3. Prehod za pešce – 

Plevna. 

Cestišča ni mogoče varno 

prečkati zaradi širine in izredno 

velike frekvence prometa. 

Uporaba prehoda na 

semaforiziranem križišču. 

 

4. Pot od Tavčarjeve 

ulice do Partizanske 

ceste. 

Nepregledna in ozka ulica brez 

pločnika, nevaren prehod takoj 

za zavojem, na Partizansko 

cesto. 

Previdna hoja ob skrajnem 

robu cestišča in zelo previdno 

prečkanje ceste. 

5. Cesta talcev. Vozniki ne upoštevajo pasu za 

pešce, ki je zelo ozko zarisan ob 

robu cestišča. 

Obvezna hoja po pločniku oz. 

pasu za pešce, ki je samo na 

eni strani ceste. 

6. Papirnica in Pevno Ni urejenih površin za pešce, ni 

več organiziranega šolskega 

prevoza 

Ureditev pločnikov ter 

previdna hoja ob robu cestišča 
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4. 2 NEORGANIZIRAN PREVOZ OTROK V ŠOLO – STARŠI 

Velik prispevek k dvigu varnostne kulture učencev dosežemo na roditeljskih sestankih, kjer 

starše otrok opozarjamo na njihovo vlogo pri prometni vzgoji. Opozorimo jih na prometne 

predpise, ki veljajo za prevoz otrok.  

Poudarimo, da se otroci lahko vozijo v osebnih avtomobilih le na homologiranih otroških 

sedežih, ki omogočajo uporabo običajnih varnostnih pasov ali v homologiranih varnostnih 

sedežih z lastnimi pasovi.  

Otroci sedijo pripeti na zadnjih sedežih do 12. leta.  

 

 

Vir- Moja pot v šolo, Moji prvi koraki do znanja, zbirka Moji prvi koraki, Pomurska založba) 

 

 

Tudi starše seznanimo z najvarnejšimi prometnimi potmi do šole. 
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Opozorimo jih na to kako pripeljejo svoje otroke v šolo in kje jih izpustijo iz avtomobilov, da 

bodo otroci varno prispeli v šolo. 

 

(Vir- Varno na cesti, Moji prvi koraki do znanja, zbirka Moji prvi koraki, Pomurska založba) 

 

5 ŠOLSKI PREVOZI  

5.1 POT V ŠOLO – VOZAČI  

Obnašanje na avtobusu/kombiju 

 Vstopamo in izstopamo DRUG ZA DRUGIM in SE NE PRERIVAMO. 

 Pozdravimo voznika, med vožnjo SEDIMO in se PRIPNEMO z varnostnim pasom. 

 Ne kričimo, ne smetimo in ne uničujemo inventarja v vozilu.  

 Še posebej PAZIMO NA MLAJŠE in ŠIBKEJŠE (bolne ali poškodovane). 

5.1.1 PREVOZ Z AVTOBUSOM 

Učenci hodijo na šolske avtobuse, le izjemoma na redne linije. (Brode, Gabrk, Log, 
Podpurflca, Poljanska cesta, Zminec, Hrastnica). 

5.1.2 PREVOZ S KOMBIJEM 

Bodovlje, Breznica, Gabrovo, Križna Gora, Sv. Ožbolt, Sopotnica, Sv. Barbara, Sv. Florijan. 

5.1.2.1 UČENCI – VOZAČI 
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Posebno skrb posvečamo učencem vozačem, ki v šolo prihajajo z raznimi prometnimi 

sredstvi, ker so kot taki v prometu najbolj izpostavljeni. Učence - vozače opozarjamo na 

kulturno obnašanje v avtobusih in na avtobusnih postajah. Zavedamo se, da edino 

sodelovanje z vozniki, ki prevažajo naše otroke in s starši prinese želeno varnost. 

 

(Vir - KLEIN, Ulrich: PAZI, PROMET, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2000.) 

Z učenci - vozači se pogovorimo in še posebej poudarimo, kakšno je varno vedenje pri 

čakanju na prevoz, med prevozom in nenazadnje tudi pri vstopanju in izstopanju v 

avtobus/kombi. 

5.1.2.2 VARSTVO VOZAČEV 

Na OŠ Škofja Loka - Mesto imamo za učence vozače, ki čakajo na organiziran prevoz, 

organizirano varstvo vozačev.  

Tu učenci v skupinah, po razredih, pod vodstvom učiteljev počakajo na odhod kombija oz. 

avtobusa. 
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5.2 VOZNI REDI 

Učenci – vozači se vozijo v šolo z avtobusi in kombiji. 

5.2.1 PREVOZ Z AVTOBUSI (PRAVILOMA UČENCI HODIJO NA ŠOLSKE AVTOBUSE, NE 
NA REDNE LINIJE.) 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Hrastnica 
7.05 
7.50 

Škofja Loka 
13.05 
13.55 

  

Vstopna postaja ODHOD 
Vstopna 
postaja 

ODHOD 

Log 
7.00 
7.50 

Škofja Loka 
12.15 in 13.05 (šolski avtobus) 
13.55, 14.20, 14.40 (redni avtobus) 

Gabrk 7.45 

Zminec 
7.06 
7.53 

5.2.2 PREVOZ S KOMBIJI 

 
ZA SMER: BREZNICA–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Andrej Dolenc, tel. št.: 51 22 677 ali GSM: 041/574 360 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Potočnik 6.55 Novi svet 13.45 

Nace 7.00 Šolska ulica 13.50 

Mavžar 7.05 Kozolc 14.03 

Kozolc 7.07 Mavžar 14.05 

Šolska ulica 7.20 Nace 14.10 

Novi svet 7.25 Potočnik 14.15 

 
ZA SMER: SOPOTNICA–BODOVLJE–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Cvetko Dolenc, tel. št.: 515 04 00 ali GSM: 041/581 019 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Jamnik 6.30 Novi svet 13.45 

Bogataj Breznica 6.40 Šolska ulica 13.50 

Odcep Šink, Oven 6.50 Bodovlje – Jurčič 14.02 

Sečnik 7.00 Bodovlje –Termo 14.05 

Bodovlje –Termo 7.05 Sečnik 14.10 

Bodovlje – Jurčič 7.08 Odcep Šink, Oven 14.20 

Šolska ulica 7.20 Bogataj Breznica 14.30 

Novi svet 7.25 Jamnik 14.40 
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ZA SMER: KRIŽNA GORA–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Rudolf Železnik, tel. št.: 25 51 219 ali GSM: 040/340 632  
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Križna Gora 6.50 Šolska ulica 14.00 

Cavrno 7.00 Novi svet 14.05 

Moškrin 7.10 Podlubnik 14.10 

Podlubnik 7.15 Moškrin 14.15 

Šolska ulica 7.20 Cavrno 14.25 

Novi svet 7.25 Križna Gora 14.35 

 
ZA SMER: SV. OŽBOLT–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Marko Kovač, GSM: 031/741 579 ali 031/215 416 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Rožnik 6.15 Novi svet 13.45 

Polanc 6.25 Šolska ulica 13.50 

Hribuc 6.28 Fojke 14.05 

Kopač 6.30 Ogrinc 14.15 

Vodnik 6.40 Logar 14.25 

Logar 6.45 Vodnik 14.30 

Ogrinc 6.55 Kopač 14.40 

Fojke 7.05 Hribuc 14.42 

Šolska ulica 7.20 Polanc 14.45 

Novi svet 7.25 Rožnik 14.55 

 
ZA SMER: SV. BARBARA–SV. ANDREJ–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Marko Kovač, GSM: 031/741 579 ali 031/215 416 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Na Kozik 6.00 Novi svet 13.40 

Kožuh 6.15 OŠ J. Janežiča 13.45 

V Dolinah 6.17 Šolska ulica 13.50 

Močeradnk 6.30 Mateužuc 14.00 

Kamnar 6.45 Šink 14.05 

Groga 6.50 Kadivc 14.10 

Kadivc 7.00 Groga 14.20 

Šink 7.05 Kamnar 14.25 

Mateužuc 7.10 Močeradnk 14.40 

Šolska ulica 7.20 V Dolinah 14.53 

OŠ J. Janežiča 7.23 Kožuh 14.55 

Novi svet 7.25 Na Kozik 15.10 
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ZA SMER: ZMINEC–SV. PETRA HRIB–STANIŠE–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Dominik Kožuh, GSM: 040/857 665 ali 040/896 643 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Porobkar – Zminec 6.50 Novi svet 13.45 

Jamnik – Staniše 7.00 Šolska ulica 13.50 

Arhar – Sv. Petra Hrib 7.05 Zminec pod hribom 14.00 

Zminec pod hribom 7.10 Arhar – Sv. Petra Hrib 14.05 

Šolska ulica 7.20 Jamnik – Staniše 14.10 

Novi svet 7.25 Porobkar – Zminec 14.20 

 
ZA SMER: SVETI FLORJAN NAD ŠKOFJO LOKO–GABRK–BRODE–ŠKOFJA LOKA 

PREVOZNIK: Klemen Kos, tel. št.: 51 85 182 ali GSM: 040/646 124, 041/915 528 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Eržen 6.40 Novi svet 13.45 

Kožuh 6.50 Šolska ulica 13.50 

Gabrk 6.55 Brode 14.05 

Brode 7.00 Gabrk 14.10 

Novi svet 7.20 Kožuh 14.15 

Šolska ulica 7.15 Eržen 14.25 

 
ZA SMER: PUŠTAL–ŠKOFJA LOKA 
PREVOZNIK: Rudolf Železnik, tel. št.: 25 51 219 ali GSM: 040/340 632 
 

Vstopna postaja ODHOD Vstopna postaja ODHOD 

Puštal 7.45 Novi svet 13.40 

Novi svet 7.55 Šolska ulica 13.45 

Šolska ulica 8.00  
  

 

V času, ko učenci čakajo na odhod avtobusa oz. kombija, so organizirani v varstvu vozačev. 

Vse avtobusne prevoze izvaja Alpetour – Potovalna agencija, d. d., tel.: 517 03 00, prevoz s 

kombiji pa opravljajo prevozniki, ki s šolo in občino sklenejo pogodbo. 

VSI UČENCI SE LAHKO UDELEŽUJEJO PREDUR, KI SE PRIČNEJO OB 7. 30. 

 

 



6 PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI ŠOLE  

Na šoli izvajamo različne dejavnosti, ki povečujejo prometno varnost učencev. 

Na začetku leta jih razredniki seznanimo z varnimi šolskimi potmi in jih opozorimo na 

nevarne točke. Navodila za vedenje v prometu so tudi v Publikaciji, v večnamenskem 

prostoru in tudi na spletni strani šole, kjer so tudi natančni opisi priporočenih (varnih) poti.  

Razen vsega opisanega tudi naslednje. 

1. Vzgajamo in izobražujemo učence na področju prometne varnosti pri rednem pouku 

po učnem načrtu in interesnih dejavnostih (prometni krožek, planinski krožek, 

Jumicar…). 

2. Skrbimo za prometno varnost in navajamo učence na prometno varno vedenje pri 

vseh dejavnostih, kjer so udeleženi v prometu.  

3. Seznanjamo starše z aktivnostmi na šoli v zvezi s prometno varnostjo in sodelujemo z 

njimi pri reševanju prometno varnostnih problemov. 

4. Sodelujemo z institucijami, ki urejajo prometno varnost in se udeležujemo njihovih 

akcij (Policija, SPVCP, Občino, AMD). 

5. Izvajamo teoretično in praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom v 5. r devetletke. 

Konkretne cilje in naloge za posamezno šolsko leto opredeljuje letni program dela prometne 

dejavnosti, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole. 

Osebe, ki skrbijo za prometno varnost v našem šolskem okolišu oz. v Škofji Loki 

Robert Strah Občina Šk. Loka – predsednik SPVCP robert.strah@skofjaloka.si  

Marija Pivk Občina Škofja Loka marija.pivk@skofjaloka.si 

Nina Lapanja Vrtec Škofja Loka nina.lapanja@guest.arnes.si  

Alojz Križaj  AMD amd.skl@siol.net 

Rudi Zadnik Društvo upokojencev rudi.zadnik@telemach.net  

Matjaž Vouk Klub študentov matjaz.vouk@zavodo.org  

Franci Pirc  Slepi in slabovidni franci.pirc@guest.arnes.si  

Olga Miklavč OŠ Cvetka Golarja stajnbirt@siol.net  

Boris Malenšek  Prevoznik Boris.malensek@alpetour.si  

Matjaž Hudobivnik  Policija Škofja Loka matjaz.hudobivnik@policija.si 

Aleša Zrimšek OŠ Škofja Loka-Mesto alesazrimsek@gmail.com  

Saša Čadež Oš Škofja Loka-Mesto sasa.cadez@ossklm.si  

mailto:robert.strah@skofjaloka.si
mailto:marija.pivk@skofjaloka.si
mailto:nina.lapanja@guest.arnes.si
mailto:amd.skl@siol.net
mailto:rudi.zadnik@telemach.net
mailto:matjaz.vouk@zavodo.org
mailto:franci.pirc@guest.arnes.si
mailto:stajnbirt@siol.net
mailto:Boris.malensek@alpetour.si
mailto:matjaz.hudobivnik@policija.si
mailto:alesazrimsek@gmail.com
mailto:sasa.cadez@ossklm.si
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Janez Beguš OŠ Ivana Groharja Janez.begus@guest.arnes.si  

Vinko Jenko  SC Škofja Loka vinko.jenko@guest.arnes.si  

Vesna Keše OŠ Jela Janežica vesna.kese@guest.arnes.si  

Miha Končan predsednik TK m.koncan@gmail.com  

Miloš Bajt Občina Škofja Loka milos.bajt@skofjaloka.si  

7 ŠOLSKI IZLETI IN EKSKURZIJE 

Šola zagotovi varen prevoz učencev tako, da naroči varno prevozno sredstvo, ki ustreza vsem 

prometno varnostnim predpisom z izkušenim voznikom in poskrbi za ustrezno število 

odraslih spremljevalcev. Pri tem upošteva normativ, ki predvideva najmanj enega odraslega 

spremljevalca na 15 učencev. 

Spremljevalci poskrbijo, da učenci pravilno in varno uporabljajo prometne površine ter 

prevozna sredstva. Razporedijo se med učence na čelu, sredini in koncu skupine. Poskrbijo, 

da učenci med vožnjo ne motijo voznika, sedijo in s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in 

drugih.  

Vse avtobusne prevoze izvaja Alpetour – Potovalna agencija d. d., tel. 04/ 517 03 05, ostale 

prevoze pa pogodbeni prevozniki šole. 

8 VIRI 

 

Glogovec V. Z. : PROMETNA VZGOJA OTROKA, Svet za preventivo v cestnem prometu, 

Ljubljana 1996. 

Gradivo in zapiski s seminarja PROMETNA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI, 

Klein, Ulrich: PAZI, PROMET!, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2000. 

Polič M., Zabukovec V., Žlender B. : PROMETNA PSIHOLOGIJA, Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, Ljubljana 1996. 

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Zbirka MOJI PRVI KORAKI DO ZNANJA: Moja pot v šolo, Varno na cesti, Pomurka založba. 
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