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UVOD 

Osnovna šola Stična je ena izmed največjih osnovnih šol v Sloveniji. Njen 

ustanovitelj je občina Ivančna Gorica.  

Poleg matične šole v Ivančni Gorici ima še šest podružnic (Stična, Muljava, Višnja 

Gora, Krka, Zagradec in Ambrus). V šolskem letu 2016/2017 šolo obiskuje več kot 

1100 učencev. 

Matična šola se nahaja v ulici Občine Hirschaid in je odmaknjena od glavne 

prometnice, vendar je zaradi neposredne bližine Srednje šole Josipa Jurčiča in VVZ 

Ivančna Gorica okolica šole prometno zelo obremenjena (predvsem v jutranji 

konici). 

Podružnična šola Stična se nahaja v središču naselja Stična ob cesti, ki povezuje 

kraja Stična in Metnaj. Cesta je v času, ko prihajajo učenci v šolo, precej 

obremenjena. V šolski stavbi je tudi enota vrtca. 

Podružnična šola Muljava stoji na začetku naselja Muljava. V neposredni bližini je 

regionalna cesta I. reda R216 med Ivančno Gorico in Črnomljem. V šolski stavbi je 

tudi enota vrtca. 

Podružnična šola Višnja Gora je umeščena v novejši del naselja Višnja Gora v 

neposredni bližini regionalne ceste III. reda R646 med Škofljico in Ivančno Gorico. 

Podružnična šola Krka se nahaja na začetku naselja Krka. Mimo vodi regionalna 

cesta III. reda, in sicer R647. V šolski stavbi je tudi enota vrtca.  
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Nova zgradba podružnične šole Zagradec stoji v neposredni bližini regionalne 

ceste I. reda R216 med Ivančno Gorico in Črnomljem. V šolski stavbi je tudi enota 

vrtca. 

Zgradba podružnične šole Ambrus se nahaja na sredini vasi Ambrus ob regionalni 

cesti III. reda R649. 

Šola z Načrtom šolskih poti opredeli varnejše poti do šole in nevarnejša, bolj 

izpostavljena mesta na šolskih poteh. 

Načrt šolskih poti je: 

 namenjen varnosti učencev na poti v in iz šole, 

 dojemanju preventive in vzgoje v cestnem prometu kot sestavnemu elementu 

izobraževanja,  

 posredno povezan z  Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda.  

 

Starši1 (skrbniki, rejniki) so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad 

otrokom/učencem, ko je ta udeležen v cestnem prometu. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu2, ki deluje kot posvetovalno 

telo župana občine, načrtuje in usklajuje naloge na področju preventive in vzgoje v 

cestnem prometu v lokalni skupnosti. 

Občina3 je odgovorna za prometno ureditev, varen in nemoten potek prometa na 

občinskih cestah; določi poti za pešce, kolesarske poti v bližini šol in igrišč ter 

ukrepe za umirjanje prometa. 

                                       
1 7. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
2 6. člen Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) 
3 100. člen Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
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Šolski okoliš 

Matična šola 

Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, 

Stična (od hišne številke 1 do vključno hišne številke 5), Stranska vas ob Višnjici, 

Škrjanče, Veliko Črnelo, Vrhpolje pri Šentvidu 

Podružnična šola Stična 

Debeče, Dobrava pri Stični, Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Mala Goričica, Mekinje 

nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane pri Stični, Pristava 

nad Stično, Stična (razen hišnih številk od 1 do vključno 5), Vir pri Stični 

Podružnična šola Muljava 

Bojanji Vrh, Gorenja vas, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, 

Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje, Velike Vrhe 

Podružnična šola Višnja Gora 

Dedni Dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Peščenik, 

Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji 

Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, 

Zavrtače, Zgornja Draga 

Podružnična šola Krka 

Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, 

Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, Znojile pri Krki 
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Podružnična šola Zagradec 

Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka 

pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Rebrce, Malo Globoko, Marinča 

vas, Tolčane, Valična vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec 

Podružnična šola Ambrus 

Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča vas, Višnje 
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Učenci v prometu 

Učenci naše šole so v promet vključeni na različne načine. Nekateri pridejo v šolo 

kot pešci, nekateri kot sopotniki v osebnih vozilih, tretji kot potniki v avtobusu ali 

kombiju, nekateri pa vsaj v toplejšem obdobju leta s kolesom.  

Otroci so zaradi svojih psihofizičnih lastnosti in manj izkušenj v prometu še posebej 

ogroženi.  

Zakon o varnosti cestnega prometa navaja in poudarja, da morajo biti otroci kot 

udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih 

udeležencev.  

Ravno zato jim je potrebno pri tem pomagati in jih usmerjati na varnost v cestnem 

prometu na različne načine.  

Vemo, da se s ponavljajočim usmerjanjem otrokovega zaznavanja postopoma 

večata njegova natančnost in objektivnost. V tem obdobju postopno popušča 

otrokova značilna osredotočenost nase in počasi se vživlja v objektivni svet in 

razvija stalnost zaznav. 
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CILJI IN NAMEN NAČRTA 

Cilji: 

 izboljševanje prometne varnosti na obstoječih prometnih poteh in varnosti 

otrok ob strokovni podpori lokalne skupnosti, 

 spodbujanje staršev, strokovnih delavcev šole in lokalne skupnosti k 

aktivnostim za pripravo in načrtovanje prometno-varnostnega načrta za 

bližnjo okolico vrtca/šole. 

Namen: 

 prikazati najvarnejše poti učencev – pešcev in učencev – kolesarjev v šolo in 

iz nje, 

 prikazati najbolj nevarne točke in odseke na šolski poti za pešce in kolesarje,  

 promovirati zdrav in varen način mobilnosti, 

 opozoriti starše, skrbnike ter rejnike, da so dolžni skrbeti ali izvajati 

nadzorstvo nad učencem, ko je udeležen v cestnem prometu,  

 opozoriti lokalno skupnost na izboljšave na ugotovljenih nevarnih mestih. 
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ANALIZA STANJA ŠOLSKIH POTI IN PROMETNE 

VARNOSTI 

Prometna statistika 

Število prometnih nesreč 4 brez, z lažjimi, s težjimi telesnimi poškodbami in 

smrtnimi žrtvami v preteklih treh letih. 

PŠ Ambrus 

  vse lažje težje smrtne 

2013 1 0 0 0 

2014 1 0 0 0 

2015 1 1 0 0 
 

PŠ Stična 

  vse lažje težje smrtne 

2013 5 1 1 0 

2014 5 1 3 0 

2015 0 0 0 0 
 

  
PŠ Zagradec 

  vse lažje težje smrtne 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 1 0 0 1 
 

PŠ Višnja Gora 

  vse lažje težje smrtne 

2013 3 0 0 0 

2014 9 3 3 1 

2015 4 1 0 0 
 

  
PŠ Krka 

  vse lažje težje smrtne 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 2 1 0 1 
 

Matična šola 

  vse lažje težje smrtne 

2013 19 4 0 0 

2014 18 3 0 0 

2015 18 4 0 0 
 

  
PŠ Muljava 

  vse lažje težje smrtne 

2013 1 0 0 0 

2014 2 1 0 0 

2015 3 2 0 0 
 

 

 

  

                                       
4 Vir: Policijska postaja Grosuplje, zanjo Damijan Mišigoj 
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Analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti 

 Analiza vprašalnika 

Vprašalnik je bil dosegljiv 10 dni na spleti strani šole. Starši so bili o možnosti 

glasovanja obveščeni tudi po elektronski pošti. 

Prejeli smo 276 glasov. 
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S strani staršev izpostavljena nevarna mesta in predlogi za rešitev 

 Šolski okoliš matične šole – nevarna mesta: 

1. prehod za pešce čez Ljubljansko cesto, 

2. prehod za pešce na cesti Stična–Ivančna Gorica, 

3. ni prehoda za pešce v naselju Škrjanče na cesti Ivančna Gorica–Žužemberk, 

4. območje avtobusne postaje pri matični šoli, 

5. cesta Vir pri Stični–Stična, 

6. glavno križišče v Ivančni Gorici, 

7. cesta od šole do ceste Vir pri Stični–Stična.  

 Šolski okoliš matične šole – predlogi: 

1. postavitev semaforja za pešce, tehnične ovire na cesti pred križiščem za zmanjšanje 

hitrosti vozil, večkratna prisotnost policije, 

2. postavitev svetlobne signalizacije, omejitev hitrosti na 50 km/h, 

3. izgradnja pločnikov in postavitev prehoda za pešce, 

4. drugačna prometna ureditev (enosmerna ulica s priključkom na cesto pri Livarju, 

parkirišča za kratkotrajno parkiranje, preureditev avtobusnega postajališča), 

5. izgradnja pločnikov in prehodov za pešce, fizične ovire za znižanje hitrosti, 

Ali se z otrokom pogovarjate o prometni varnosti?

DA NE OBČASNO
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6. postavitev semaforja za pešce, izgradnja krožišča, 

7. ureditev ali popolna zapora omenjene ceste. 

 

 Šolski okoliš podružnice Višnja Gora – nevarna mesta: 

1. celo območje v bližini šole nima pločnikov ali so le-ti preozki, 

2. neurejen dostop do šole s smeri Ulice talcev, visoke hitrosti na omenjeni ulici, 

3. most čez Višnjico pri »Šerku«, 

4. neustrezno označena in neurejena postajališča šolskega avtobusa, 

5. pes pri eni izmed hiš v bližini šole straši otroke, da morajo skočiti na cesto. 

 

 Šolski okoliš podružnice Višnja Gora – predlogi: 

1. ureditev pločnikov na celotni trasi šolske poti iz smeri starega mesta in Dednega 

Dola, 

2. postavitev fizičnih ovir za znižanje hitrosti, ureditev dostopa do igrišča in šole, 

3. ureditev prehodov za pešce, most za pešce preko Višnjice, 

4. ureditev postajališč šolskega avtobusa (niše, označbe). 

 

 Šolski okoliš podružnice Zagradec – nevarna mesta: 

1. hoja ob regionalni cesti Ivančna Gorica–Črnomelj (R216), ni pločnikov, prevelika 

hitrost, 

2. prehod za pešce preko regionalne ceste R216 v kraju Gabrovčec, Velike Lese in 

Marinča vas, 

3. neurejena avtobusna postajališča. 

 

 Šolski okoliš podružnice Zagradec – predlogi: 

1. izgradnja pločnikov, znižanje hitrosti v okolici šole, 

2. izgradnja pločnikov in prehodov za pešce. 

 

 Šolski okoliš podružnice Krka – nevarna mesta: 
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1. prečkanje regionalne ceste R216 v kraju Gabrovčec in Velike Lese, ker ni prehoda za 

pešce, 

2. cesta od Podbukovja mimo cerkve do Krke. 

 

 Šolski okoliš podružnice Krka – predlogi: 

1. ureditev pločnikov ob cesti R216 in prehodov za pešce, 

2. ureditev pločnikov in znižanje hitrosti. 

 

 Šolski okoliš podružnice Muljava – nevarna mesta: 

1. prehod za pešce preko ceste R216 pri šoli na Muljavi je na nepreglednem mestu. 

 

 Šolski okoliš podružnice Muljava – predlogi: 

1. prestavitev prehoda za pešce na bolj pregledno mesto in dodatne oznake, 

postavitev semaforja, ki bi deloval samo v času, ko učenci prihajajo v šolo in 

odhajajo iz šole. 

 

 Šolski okoliš podružnice Stična – nevarna mesta: 

1. celoten odsek ceste od Vira pri Stični do Stične, ker ni pločnikov, bankine so ozke in 

neutrjene, vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti. 

 

 Šolski okoliš podružnice Stična – predlogi: 

1. izgradnja pločnikov. 

 

 Šolski okoliš podružnice Ambrus – nevarna mesta: 

1. okolica šole – ni pločnikov, ni parkirnih mest za starše, ki pripeljejo učence v šolo. 

 

 Šolski okoliš podružnice Ambrus – predlogi: 

1. prometna ureditev okolice šole – pločniki, prehodi za pešce, parkirni prostori, fizične 

ovire za umiritev prometa.  
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PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V 

CESTNEM PROMETU 

Šolar – pešec5 

Šolar – pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Načrti 

šolskih poti opredelijo varnejše poti do šole in poudarijo nevarnejša, bolj 

izpostavljena mesta na šolskih poteh. 

 Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. V skupini hodimo 

drug za drugim.  

 Pešca – šolarja lahko izjemoma usmerimo tudi na vozišče, če tam ni pločnika, 

pešpoti, kolesarske steze, hkrati pa na teh odsekih zagotovimo znižano hitrost 

s celostno prometno ureditvijo.  

 Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden stopi na 

vozišče, preveri, ali se mu približujejo vozila, tako da pogleda levo, desno in še 

enkrat levo. Priporočamo, da šolar prečkanje predhodno naznani z dvignjeno 

roko. Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem 

delu. 

 Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov 

spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 

let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.  

 Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na 

vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti 

rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 

cm². 

                                       
5 87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
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 Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje 

poleg odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. 

Šolar – kolesar6 

 V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, 

ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14-ih 

let (drugače le v spremstvu polnoletne osebe). Otrok se usposobi za vožnjo 

kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko izkaznico. 

 Šolar – kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem 

(kolesarske steze, poti). V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, 

mora kolesar voziti ob desnem robu vozišča (cca. 1 m od roba vozišča).  

 Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, 

zavore, zvonec, odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, da je viden tako 

podnevi kot ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti (uporaba signalnih barv na 

oblačilih, odsevnih trakov, svetilk). 

 Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno 

kolesarsko čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.7 

 Šolar – kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati 

predpise. 

 Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni strani kolesa. 

 Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Odsvetuje se 

tudi uporaba slušalk med vožnjo na kolesu. 

 Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno. 

                                       
6 49. člen Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) 
7 93. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
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 Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti po njih v skladu s 

prometnimi predpisi (upoštevati morajo prometne znake in puščice na 

kolesarski stezi, ki določajo smer prometa na njej – napačna smer vožnje je 

najpogostejša napaka vseh kolesarjev). 

 Kolesarji smejo prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem sestopiti s 

kolesa in ga potiskati ob sebi. Drugače je na prehodu za kolesarje, kjer pa 

vseeno velja prevoziti prehod z veliko mero previdnosti. 

Kotalke, rolke, rolerji, skiro8 

Če učenec na poti v šolo uporablja kotalke, rolerje, rolko ali skiro, mora obvezno 

uporabljati čelado in upoštevati prometne predpise (smer vožnje, hitrost na 

pločnikih) in ne sme ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev.  

Njegova hitrost ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. 

 

Šolar – potnik9 oz. vozač10 

Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili. Pri tem je ključnega pomena, da 

so otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede na njihovo starost, 

nameščeni v ustreznem varnostnem sedežu.  

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti otrok, manjši od 150 cm, med 

vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom zavarovan z 

zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi.  

                                       
8 97. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
9 88. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB) 
10 56. člen Zakona o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF in 63/13) 
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Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od 

prometa (npr. na pločnik).  

Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo upoštevati pravila obnašanja na 

avtobusu in tudi pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa.  

Napotila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem  

 Skupaj s starši je potrebno izbrati in preizkusiti najvarnejšo pot do postajališča 

ter razmisliti o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu. 

Pri tem ne smemo pozabiti na vidnost pešca – šolarja (svetla oblačila, 

ustrezno nameščena odsevna telesa). 

 Šolarji naj pričakajo avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. 

Vedno počakajo, da se vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopijo vanj. 

Enako tudi po izstopu – stran od vozila in na varni površini počakajo, da le-to 

odpelje. Nato nadaljujejo svojo pot proti domu. 

 Šolarji morajo na šolskem avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova 

navodila. 

 Šolarji morajo biti med vožnjo v šolskem avtobusu ali kombiju pripeti z 

vgrajenimi varnostnimi pasovi in obrnjeni v smeri vožnje. 

 Šolarji med vožnjo ne motijo voznika, se ne prerivajo in ne kričijo. 
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GRAFIČNI PRIKAZI ŠOLSKIH POTI 

MATIČNA ŠOLA 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA VIŠNJA GORA 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAGRADEC 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA MULJAVA 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA STIČNA 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS 
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LINIJE ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA 

Prevozi pred poukom  

Matična šola, PŠ Stična in PŠ Muljava 

VOŽNJE PRED POUKOM 
ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD IZVAJALEC 

1 Mala Dobrava-Stična-ŠC Ivančna Gorica 07:15 07:25 FINSON 

2 
Stranska vas-Hudo-Spodnja Draga-ŠC 

Ivančna Gorica 
07:20 07:26 LPP 

  
Metnaj-Dobrava pri Stični - Mekinje -Stična-

ŠC 
07:00 07:14 LPP 

4 
Sušica-Trebež-Kompolje-Bojanji Vrh-

Muljava 
06:55 07:05 NIKOTOURS 

5 Vrhe-Leščevje-Oslica-Muljava 06:55 07:05 FINSON 

6 
Muljava-Gorenja vas-Črnelo-Mleščevo-ŠC 

Ivančna Gorica 
07:10 07:25 LPP 

  Debeče-Goričica-Poljane-Metnaj 06:40 07:00 OŠ Stična 

8 Škrjanče - Mrzlo Polje - ŠC Ivančna Gorica 07:12 07:17 NIKOTOURS 

 

PŠ Zagradec, PŠ Ambrus in PŠ Krka 

VOŽNJE PRED POUKOM 
ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD IZVAJALEC 

1 Korinj-Laze-Podbukovje-Krka 07:05 07:22 VIP PETEK 

2 Znojile -Trebnja Gorica - Krka 7:25 7:35 VIP PETEK 

3 
Kitni vrh-Gabrovka-Globoko-Marinča vas - 

Zagradec  
07:35 07:50 NIKOTOURS 

3 Češnjice-Valična vas-Breg-Rebrce-Zagradec 07:10 07:30 NIKOTOURS 

4 
Krka-Gabrovčec-Velike Lese-Marinča vas-

Fužina-Zagradec 
07:40 07:50 JAKLIČ 

5 07:05 07:30 JAKLIČ 
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Ambrus-Primča vas-Višnje-Bakrc-Brezovi 
Dol-Ambrus-Kal-Kuželjevec-Grintavec-Dečja 

vas - Zagradec 

6 Velike Lese - Gabrovčec - PŠ Krka 07:35 07:40 JAKLIČ 

7 Kuželjevec - PŠ Zagradec 07:40 07:50 FINSON 

 

PŠ Višnja Gora 

VOŽNJE PRED POUKOM 
ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD IZVAJALEC 

1 
Podsmreka-Velika Dobrava-Sela-Leskovec-

Mlake-Gorenje Brezovo-Vrh nad Višnjo Goro-
Kamno Brdo-Višnja Gora 

07:15 07:50 PETRIČ 

2 
Zgornja Draga-Stranska vas-Zavrtače-Nova 
vas-Kriška vas-Peščenik-Višnja Gora(šola) 

07:10 07:40 NIKOTOURS 

3 Spodnje Brezovo-Dedni Dol-Višnja Gora (šola) 07:45 07:55 NIKOTOURS 
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Prevozi po pouku 

Matična šola, PŠ Stična in PŠ Muljava 

VOŽNJE PO POUKU 

ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD IZVAJALEC 

1 ŠC Ivančna Gorica-Stična-Mala Dobrava 

12:05 
(pon,sre,pet) 

12:17 
(pon, sre, pet) 

FINSON 

12:55  
(tor,čet) 

13:07 
(tor, čet) 

FINSON 

13:40 (drugi 
razvoz) 

13:52 (drugi 
razvoz) 

FINSON 

2 
ŠC Ivančna Gorica -Spodnja Draga-Hudo-Stranska 

vas 

12:15 
(pon, sre, pet) 

12:22 
(pon, sre, pet) 

NIKOTORUS 

13:15 
(tor, čet) 

13:22 
(tor, čet) 

NIKOTORUS 

14:15 (drugi 
razvoz) 

14:22 (drugi 
razvoz) 

NIKOTORUS 

3 
ŠC Ivančna Gorica -Stična- Mekinje - Dobrava pri 

Stični-Metnaj 

12:35 
(pon,sre,pet) 

12:50 
(pon, sre,pet) 

LPP 

13:15 
(tor, čet) 

13:30 
(tor, čet) 

LPP 

14:00 (drugi 
razvoz) 

14:15 (drugi 
razvoz) 

LPP 

14:30 14:45 NIKOTOURS 

4 
Muljava- Avtobusna postaja Muljava - Sušica - 

Trebež - Kompolje  

12:45 
(pon, sre,pet) 

12:50 
(pon,sre,pet) 

NIKOTORUS 

13:30 
(tor, čet) 

13:40 
(tor, čet) 

NIKOTORUS 

14:00 (drugi 
razvoz) 

14:10 (drugi 
razvoz) 

NIKOTORUS 

5 Muljava-Oslica-Leščevje-Vrhe 

12:40 
(pon, sre,pet) 

12:50 
(pon,sre,pet) 

FINSON 

13:15 
(tor, čet) 

13:25 
(tor, čet) 

FINSON 

13:55 (drugi 
razvoz) 

14:10 (drugi 
razvoz) 

FINSON 

6 

ŠC Ivančna Gorica - Mleščevo -Črnelo - Gorenja 
vas - Muljava 

12:15        
(pon, sre, pet) 

12:30 
(pon,sre,pet) 

LPP 

ŠC Ivančna Gorica - Mleščevo -Črnelo - Gorenja 
vas -Muljava 

13:15 
(tor, čet) 

13:30 
(tor, čet) 

LPP 

ŠC Ivančna Gorica-Mleščevo-Črnelo  
13:45 (drugi 

razvoz) 
13:52 (drugi 

razvoz) 
NIKO 

Ivančna Gorico - Gorenja vas - Muljava 13:40 13:50 LPP 
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ŠC Ivančna Gorica-Gorenja vas-Muljava 
14:20 (redna 

linija) 
14:30 (redna 

linija) 
LPP 

7 Metnaj-Debeče-Goričica-Poljane 

12:50 
(pon, sre,pet) 

13:10  
(pon, sre, pet) 

OŠ Stična 

13:30 
(tor, čet) 

13:50 
(tor, čet) 

OŠ Stična 

14:15 (drugi 
razvoz) 

14:35 (drugi 
razvoz) 

OŠ Stična 

8 ŠC Ivančna Gorica - Mrzlo Polje - Škrjanče 14:10 14:17 VIP PETEK 

9 ŠC Ivančna Gorica - OŠ Ferda Vesela 13:55 14:00 VIP PETEK 

 

PŠ Zagradec, PŠ Ambrus in PŠ Krka 

VOŽNJE PO POUKU 

ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD IZVAJALEC 

1 
Krka-Trebja Gorica - Znojile- Podbukovje-

Laze-Korinj 

13:25 (prvi 
razvoz) 

13:45(prvi 
razvoz) 

VIP PETEK 

14:55 (drugi 
razvoz) 

15:15(drugi 
razvoz) 

VIP PETEK 

2 
Zagradec - Marinča vas - Kuželjevec - 

Globoko-Gabrovka - Kitni vrh 

12:45 (prvi 
razvoz) 

12:55 (prvi 
razvoz) 

NIKOTOURS 

14:15 (drugi 
razvoz) 

14:25 (drugi 
razvoz) 

NIKOTOURS 

3 Zagradec-Češnjice-Valična vas-Breg-Rebrce 

13:10 (prvi 
razvoz) 

13:25 (prvi 
razvoz) 

NIKOTOURS 

14:40 (drugi 
razvoz) 

14:55(drugi 
razvoz) 

NIKOTOURS 

4 
Zagradec-Fužina-Marinča vas-Gabrovčec-

Krka 

13:15 (prvi 
razvoz) 

13:25 (prvi 
razvoz) 

JAKLIČ 

14:45 (drugi 
razvoz) 

14:55(drugi 
razvoz) 

JAKLIČ 

5 
Zagradec-Dečja vas-Grintavec-Kuželjevec-

Kal-Ambrus-Primča vas-Višnje-Bakrc-
Brezovi Dol-Ambrus 

12:45 (prvi 
razvoz) 

13:15 (prvi 
razvoz) 

JAKLIČ 

14:15 (drugi 
razvoz) 

14:45 (drugi 
razvoz) 

JAKLIČ 

6 PŠ Krka - Gabrovčec - Velike Lese 
13:15 13:20 JAKLIČ 

14:45 14:50 JAKLIČ 
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PŠ Višnja Gora 

VOŽNJE PO POUKU 

ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD IZVAJALEC 

1 
Višnja Gora (šola)-Podsmreka-Velika Dobrava-
Sela-Leskovec-Mlake-Gornje Brezovo-Vrh nad 
Višnjo Goro 

12:45 in 14:15 
(po-pe) 

13:25 in 14:55 
(po-pe) 

PETRIČ 

2 
Višnja Gora (šola)-Dedni Dol-Spodnje Brezovo-
Peščenik-Kriška vas-Nova vas-Zavrtače-
Stranska vas-Zgornja Draga 

12:45 in 14:15 
(po-pe) 

13:25 in 14:55 
(po-pe) 

NIKOTOURS 
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OPISI PROBLEMATIČNIH MEST IN ODSEKOV 

ŠOLSKIH POTI  

Matična šola 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

4. 
Avtobusna postaja pri 

matični šoli 

Preko postajališča vodi 

cesta, parkirišče za vozila. 

(Slika 1) 

Preureditev postaje na način, da bo 

avtobus ustavljal na »otoku«, 

sprememba prometnega režima – 

enosmerna cesta s priključkom pri 

Livarju, ureditev parkirišč za 

kratkočasno parkiranje. 

1. 

Prehod za pešce na 

cesti Stična–Ivančna 

Gorica 

Slaba preglednost, 

posebno ob visokih 

posevkih in visoki hitrosti 

vozil. (Slika 3) 

Postavitev svetlobnih obvestil nad 

prehodom. 

5. 
Prehod za pešce pri 

»vrtcu« 

Nepregledno, parkirana 

vozila. (Slika 2) 

Ureditev kratkotrajnih parkirišč za 

starše, ki pripeljejo otroke v vrtec, 

sprememba prometnega režima – 

enosmerna cesta, priključek pri 

Livarju. 

2. 
Križišče pri »miljniku« v 

Ivančni Gorici 

Prometna konica v času 

prihajanja otrok v šolo. 

(Slika 4) 

Semaforizacija križišča. 

3. 

Prehod za pešce na 

Ljubljanski ulici pri 

»Šipci« 

Visoke hitrosti vozil iz 

smeri Šentvida. (Slika 5) 

Prehod je opremljen z vsemi 

varnostnimi elementi (svetlobna 

signalizacija, prikazovalnik hitrosti 

…). 

6.  Pot čez »Kojino« 

Precejšnje število učencev 

hodi peš po tej poti, cesta 

je ozka in 

nekategorizirana, vozniki 

jo uporabljajo kot 

bližnjico. (Slika 6) 

Celotna ureditev ceste 

(kategorizacija), omejitev prometa 

le za lokalni dovoz. 

7. 

Regionalna cesta R216 

v kraju Škrjanče in 

Gorenja vas 

Ni označenega prehoda 

za pešce. (Slika 7 in 

Slika 8) 

Ureditev prehodov za pešce. 
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Podružnica Stična 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

1., 

2. 

Cesta Vir pri Stični–

Stična 

Ni pločnikov, zelo ozka 

mesta, avtobusni in 

tovorni promet. (Slika 9 

in Slika 10) 

Ureditev pločnikov v celotni dolžini 

poti. 

3. Cesta Mekinje–Stična 
Pločnik se konča, cesta ni 

osvetljena, visoke hitrosti. 

Izgradnja pločnika do naselja 

Mekinje. 

 

Podružnica Muljava 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

1. 
Prehod za pešce na 

regionalni cesti R216 

Slaba preglednost na 

prehodu za pešce. (Slika 

11 in Slika 12) 

Premik prehoda v smeri proti 

Muljavi, redno urejanje vegetacije. 

 

Podružnica Krka 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

1. 
Križišče v naselju 

Gabrovčec 

Visoke hitrosti vozil, ni 

prehoda za pešce. (Slika 

13 in Slika 14) 

Ureditev prometne signalizacije za 

znižanje hitrosti in postavitev 

prehoda za pešce. 

2. 
Cesta Podbukovje–

Krka 

Dokaj visoka gostota 

prometa v konicah, cesta 

brez pločnika. (Slika 22) 

Ureditev pločnika.  

3. 
Uvoz v vrtec na 

regionalni cesti R647 

Pločnik se začne na 

nasprotni strani ceste, ni 

prehoda. (Slika 23) 

Ureditev prehoda za pešce. 
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Podružnica Zagradec 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

3., 4. 

Prehod čez regionalno 

cesto R216 pri šoli in 

dostop do šole iz smeri 

Žužemberka 

Kljub merilniku hitrosti in 

označbam prehoda za 

pešce še vedno previsoke 

hitrosti vozil. (Slika 19) 

Postavitev fizičnih ovir za znižanje 

hitrosti vozil, prestavitev merilnika 

hitrosti višje v smeri Žužemberka. 

 Uvoz v šolo  

Zaradi gostega prometa 

in visokih hitrosti otežen 

uvoz v šolo za avtobus in 

osebna vozila. (Slika 19) 

Ureditev posebnega pasu za 

zavijanje levo, fizične ovire za 

zmanjšanje hitrosti nasproti 

vozečih vozil. 

1. 
Marinča vas, dostop do 

avtobusne postaje 

Brez pločnika, ozka 

bankina, velika gostota 

prometa. (Slika 20) 

Ureditev pločnika in prehodov za 

pešce. 

2. Zagradec, ozek pločnik 

Nasproti hiše s hišno 

številko 4 v 

nepreglednem ovinku 

izredno ozek pločnik. 

(Slika 21) 

 

 

Podružnica Ambrus 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

1. Okolica šole 

Ni parkirišč za 

kratkotrajno parkiranje, 

dostop do avtobusnega 

postajališča nima 

pločnika. (Slika 15 in 

Slika 16) 

Ureditev parkirišč, izgradnja 

pločnika in prehodov za pešce. 
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Podružnica Višnja Gora 

 NEVARNA TOČKA UGOTOVITEV PREDLAGANA REŠITEV 

4. 
Most čez Višnjico »pri 

Šerku« 

Zaradi zoženja ceste in 

ozkega mostu je prehod 

čez most za pešce 

preozek. (Slika 17) 

Izgradnja dodatnega mostu (brvi) 

za pešce. 

2., 3. 

Celotno območje 

starega dela naselja 

Višnja Gora 

Ni pločnikov, ozki odseki 

cest. (Slika 18)Slika 18 

Kjer je mogoče, izgradnja 

pločnikov. 

1. Ulica talcev 
Gost promet, ni 

pločnikov. 

Fizične ovire za umiritev prometa 

(v času nastajanja načrta že 

urejeno). 
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Slika 13: Križišče v Gabrovčcu 
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Slika 19: Zagradec, prehod za pešce in uvoz v šolo 

 
Slika 20: Marinča vas, brez pločnikov, brez bankin 

 
Slika 21: Zagradec, ozek pločnik 
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Slika 23: Krka, ni prehoda 
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OBJAVA IN AŽURIRANJE 

Z Načrtom šolskih poti so seznanjeni: 

 učenci (razredniki pri urah),  

 starši (na roditeljskih sestankih), 

 učitelji (na delovnem sestanku), 

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ivančna Gorica. 

 

Grafični del (zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi šolskimi potmi in 

nevarnimi točkami ter zemljevid šolskega okoliša z vrisanimi varnimi kolesarskimi 

potmi in nevarnimi točkami), vozni red šolskih prevozov in postajališč ter opis 

problematičnih mest in odsekov šolskih poti se objavi na: 

 vidnem mestu v šoli, ki je dostopen učencem in staršem, 

 šolski spletni strani. 

 

Ažuriranje, ocenjevanje in kontrola ter vnašanje novih prometnih situacij in 

sprememb v tehničnem delu načrta se opravi na podlagi terenskih ogledov delovne 

skupine osnovne šole v sodelovanju s SPVCP. 

 


