
ŠOLSKI PREVOZ IN POSTAJALIŠČA 

Za učence iz Šentjakoba in Podgorice je organiziran avtobusni prevoz (dvakrat dnevno v šolo in dvakrat 

dnevno domov), ki ga financira Mestna občina Ljubljana in ga v šolskem letu 2019/20 izvaja podjetje 

Gerčar prevozi d. o. o.  

Za učence iz Bišč in Male Loke je od januarja 2009 prav tako organiziran prevoz učencev v šolo in domov 

(dvakrat dnevno). Prevoz finančno pokriva Občina Domžale, v šolskem letu 2019/20 ga izvaja Kristijan 

Vuk, s. p. iz Domžal.  

Prevoz s kombijem se izvaja na relaciji OŠ Dragomelj, Mala Loka, Bišče, OŠ Dragomelj. Iz obeh krajev v 

šolo prihaja približno 34 učencev. Iz Male Loke prihaja v šolo 19 iz Bišč pa 15 učencev.  

Po terenskem ogledu sem pregledal prometno infrastrukturo v naselju Mala Loka in Bišče od koder 

prihajajo učenci v šolo. V Mali Loki ni urejenih pločnikov za pešce. Skozi naselje vodi ozko cestišče. V 

naselju ni urejenega postajališča. V naselju Bišče so urejeni pločniki in javna razsvetljava, vendar 

obstaja odcepi, kjer pločnika zaradi preozkega cestišča ni. V teh naseljih ni urejenih postajališč. 

Trenutno učenci uporabljajo postajališča, ki niso urejena. Postajališča tudi niso vedno umaknjena iz 

cestišča. V določenih primerih šolski kombi ustavlja na vozišču, saj druge možnosti ni. Prisotna ni 

horizontalna in vertikalna prometna signalizacija, kjer učenci vstopajo in izstopajo na šolski kombi v 

posameznih vaseh.  

I. PREVOZOV S ŠOLSKIM KOMBIJEM 

OŠ Dragomelj - Mala Loka – Bišče – OŠ Dragomelj 

1. vožnja: 7.10 
2. vožnja: 7.50 

 

URNIK PREVOZOV POSTAJA PRVA VOŽNJA DRUGA VOŽNJA 

 Dragomelj   

 Mala Loka 7.10 7.50 

 Bišče 1 7.15 8.00 

 Bišče 2   

 Bišče 3   

 Dragomelj 7.25 8.10 

 

OŠ Dragomelj – Mala Loka – Bišče – OŠ Dragomelj 

1. vožnja: 13.20 

2. vožnja: 14.05 

URNIK PREVOZOV POSTAJA PRVA VOŽNJA DRUGA VOŽNJA 

PRVA VOŽNJA Dragomelj 13.20 14.05 

 Mala Loka   

 Bišče 1   

 Bišče 2   

 Bišče 3   

 Dragomelj   

 



VSTOPNA IN IZSTOPNA POSTAJALIŠČA: 

Prikaz postajališč v naselju Mala Loka in Bišče. 
 

 

NASELJE BIŠČE 
 

V naselju Bišče prevoznik kombija ustavlja na treh mestih, ki so vstopna in izstopna mesta. V naselju 

Bišče so v veliki meri že urejene površine za pešce. Ceste so ozke in v določenih delih prihaja do 

zožitve cestišča in delov kjer ni pločnika. 

 

a) Prvo postajališče (1) je ob hiši Bišče 6 v smeri proti Dragomlju.  V tem delu naselja je urejen pločnik, 

ki vodi skozi naselje Pšata. Predlagam napis BUS kot horizontalno signalizacijo. Omejitev privatno 

dvorišče. 

 

 
 



Druga možnost je postajališče v Biščah v smeri proti Ihanu. Predlagamo napis BUS kot horizontalno 

signalizacijo. 

 

 

b) Drugo postajališče (2) ob ekološkem otoku, ob hiši z hišno številko Bišče 19. Postajališče se 
nahaja na koncu vasi v smeri proti Ihanu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



c) Tretje postajališče (3). Trenutno kombi ustavlja ob slepi ulici ob hiši Bišče 13, ker vsi učenci 
prihajajo iz ulice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija 1 
 

 Fotografija 2 
 
Vsi učenci, ki se vkrcajo tukaj na kombi prihajajo iz stranske ulice in bi bili v tem primeru 
izpostavljeni v nepreglednem ovinku, kjer ni pločnika.  Zato voznik kombija zaradi varnosti 
zaustavlja vozilo v stranski ulici (fotografija 1) in tako učencem omogoči, da se varno vkrcajo v 
kombi.  
Možnost je, da bi učenci pričakali kombi na dvorišču hiše Bišče 13 (fotografija 2). Vendar je sama 
točka nevarna. Na tem odseku ni pločnika, nepregleden ovinek in zožitev cestišča. 
Alternativna rešitev (fotografija 3). Kombi bi lahko varno zaustavil in pobral učence pred hišo Bišče 
41. Dovolj prostora je, da učenci počakajo ob cestišču. Vendar bi bilo potrebno pridobiti soglasje 
lastnika privatnega zemljišča. 
 



 Fotografija 3 
 
 

NASELJE MALA LOKA 

 

d) Četrto postajališče (4).  

V naselju Mala Loka bi bilo potrebno zagotoviti prostor, kjer lahko učenci varno počakajo na kombi. 

Značilnosti naselja Mala Loka so ozke ceste, prihaja do zožitve cestišča in naselje je brez pločnika.    

V naselju ni postajališča. Zato predlagamo ureditev postajališča ob križišču v smeri proti Dragomlju. 

Urediti bi bilo potrebno čakališče (navoz) ob vozišču ceste, tako da so učenci umaknjeni s cestišča. 

Predlagamo postavitev prometnega znaka za avtobusno postajališče ali napis BUS kot horizontalna 

signalizacija. Možnost izgradnje nadstrešnice. Trenutno učenci čakajo na kombi praktično na cestišču, 

ker ni urejenega postajališča in pri tem so izpostavljeni nevarnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografija: 

Mala Loka 

križišče v 

smeri proti 

Dragomlju 

 



 

II. ŠOLSKI PREVOZ OBČINE LJUBLJANA 

Za učence iz Šentjakoba in Podgorice je organiziran avtobusni prevoz (dvakrat dnevno v šolo in dvakrat 

dnevno domov), ki ga financira Mestna občina Ljubljana in ga izvaja podjetje Gerčar prevozi d. o. o.   

PRIHOD V ŠOLO 

1. vožnja: 7.05 

2. vožnja 7.20 

URNIK PREVOZOV POSTAJA PRVA VOŽNJA DRUGA VOŽNJA 

 (1) Podgorica 7.00 7.40 

 (2) Šentjakob (Zasavska cesta)    

 (3) Postaja pri Belinki 7.05 7.50 

 (4) Šentjakob (Zasavska cesta)    

 (5) Šentjakob (Pečnik)   

 Podgorica   

 Dragomelj   

 

Avtobus, ki pelje v šolo iz Podgorice, ima naslednje postaje: 

 Podgorica (iz smeri Domžal proti Šentjakobu), desno na Zasavsko 

 postaja Šentjakob pred križiščem na Zasavski (desno proti Črnučam ) 

 postaja pri Belinki (obrača pri Belinki) 

 postaja Šentjakob pred križiščem na Zasavski (desno proti Ljubljani) 

 pelje do križišč pri Reaktorju in zavije desno, postaja Šentjakob (Pečnik) 

 Podgorica (iz smeri Šentjakoba proti Domžalam) 

 OŠ Dragomelj 

ODHOD DOMOV 

1. vožnja: 13.20 

2. vožnja: 14.05 

URNIK PREVOZOV POSTAJA ČAS - PRVA ČAS - DRUGA 

 Dragomelj 13.20 14.05 

 (1) Podgorica   

 (2) Šentjakob (Zasavska cesta)    

 (3) Postaja pri Belinki   

 (4) Šentjakob (Zasavska cesta)    

 (5) Šentjakob (Pečnik)   

 

 



Avtobus, ki pelje iz OŠ Dragomelj ima naslednje postaje: 

 OŠ Dragomelj 

 Podgorica (iz smeri Domžal proti Šentjakobu), desno na Zasavsko 

 postaja Šentjakob pred križiščem na Zasavski (desno proti Črnučam ) 

 postaja pri Belinki (obrača pri Belinki) 

 postaja Šentjakob pred križiščem na Zasavski (desno proti Ljubljani) 

 pelje do križišč pri Reaktorju in zavije desno, postaja Šentjakob (Pečnik) 

 Podgorica (iz smeri Šentjakoba proti Domžalam) 

 

Pridobljeno dne 21.12.2018 na: 

https://gismol.gisportal.si/javno/profile.aspx?id=MOL_Solstvo@Ljubljana 

Moderirano dne 9.1.2019. 



VSTOPNA IN IZSTOPNA POSTAJALIŠČA: 

Prikaz postajališč v naselju Podgorica in Šentjakob. 
 

a) Postajališče Podgorica (1) v smeri proti Ljubljani 
 

 
 

b) Postajališče Šentjakob (2) (Zasavska cesta) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Postaja pri Belinki (3) 
 

 
 

d)  Postajališče Šentjakob (4) (Zasavska cesta) v smeri proti Litiji 

 
 

e) Šentjakob (5) (Pečnik) 
 

 



III. LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET (LPP) 

VOZNI RED 

Vozni red se vsako šolsko leto lahko spremeni. 

REDNE AVTOBUSNE LINIJE 

PROGA 12 D 

Linija 12D, smer: Bežigrad 

 
DRAGOMELJ - Podgorica  - Šentjakob - Sneberje - Hrastje - Nove Jarše-Šmartinska - Žito - Kodrova - 
Jarše - Šola Jarše - Središka - Viadukt - Friškovec - KOLODVOR 
 

Linija 12D, smer: Dragomelj 

KOLODVOR  - Friškovec - Viadukt - Središka - Flajšmanova - Šola Jarše - Jarše - Kodrova - Žito - Hrastje 

- Sneberje - Šentjakob - Podgorica - DRAGOMELJ  

PROGA 21 

Linija 21, smer: Beričevo 

GAMELJNE - … - OŠ Maksa Pečarja - Zasavska - Ježa - Nadgorica - Belinka - Šentjakob - 

Reaktor  - BERIČEVO  

Linija 21, smer: Gameljne 

BERIČEVO - Reaktor - Šentjakob - Belinka - Nadgorica - Ježa - Zasavska - OŠ Maksa Pečarja - … 

- GAMELJNE 

LPP POSTAJE 

PROGA 12D  

DRAGOMELJ - ŠKOTIN ??? – ŠENTJAKOB – SNEBERJE – HRASTJE - … - KOLODVOR 

PROGA 21 

BERIČEVO – REAKTOR – ŠENTJAKOB – BELINKA – NADGORICA - … - GAMELJNE 

 

 

 

 

 

Mestni zemljevid MOL.  



Prikaz redne avtobusne linije LPP. Proga 12 D in proga 21. 

Povezava: 
https://zemljevid.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Javni%40LJ_MZ&initialExtent=468154.07%2C105849.09%2C6.

6146 

 

 

 

IV. ARRIVA KAM-BUS, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.O.O. 

https://zemljevid.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Javni%40LJ_MZ&initialExtent=468154.07%2C105849.09%2C6.6146
https://zemljevid.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Javni%40LJ_MZ&initialExtent=468154.07%2C105849.09%2C6.6146


VOZNI RED NA RELACIJI DOMŽALE – DRAGOMELJ in DRAGOMELJ – DOMŽALE je dosegljiv na spletni 

strani: https://www.kam-bus.si/index.php?page=pot&item=23 


