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Spoštovani starši! 

 

Zaradi številnih vprašanj in pripomb v zvezi s šolskimi prevozi bi želela v pisni obliki sporočiti 

to, kar že tri leta govorimo na roditeljskih sestankih in je zapisano v šolski publikaciji, pa še 

vedno nekako ne želite sprejeti informacije. 

 

Šolske prevoze organizira, razpisuje in usklaja s prevozniki občina Črna na Koroškem. Šola 

posreduje imena učencev vozačev in urnik za šolsko leto. Na osnovi tega se dogovorijo linije 

in časovni okvir prevozov. 

 

Vstopna in izstopna postaja za učence vozače je po novem letu (1. 1. 2016) določena avtobusna 

postaja. Pri tem imamo trenutno dve izjemi. Skozi celo šolsko leto zjutraj  učenci, ki se 

pripeljejo iz smeri Javorje, izstopijo pred šolo, ker je to možno izvesti na varen način (desna 

stran cestišča, izstopijo na šolsko dvorišče) in da se ne vozijo mimo šole na avtobusno postajo. 

Druga izjema za čas zimskih razmer je po zapadlem snegu iz smeri Koprivna. Zaradi slabih 

voznih razmer, velike količine snega na posameznih predelih, se je čas vožnje podaljšal. V želji, 

da ne bomo spreminjali časovnega okvira odvozov v jutranjih urah, smo dovolili, da se zjutraj 

učenci iz te smeri pripeljejo do šole, ker bi sicer zamudili začetek pouka. 

 

Po končanem pouku se vsi učenci vozači, brez izjem, poberejo na avtobusni postaji. 

 

Pot z in na avtobusno postajo spada med varne šolske poti. Učenci se morajo znati gibati na in 

ob prometnih površinah. To jih učimo že v prvem razredu in tu imate veliko vlogo tudi vi in vsi 

občani s svojim zgledom. 

 

Na šolskem prostoru nimamo površin, kjer bi zagotovili varno vstopanje in izstopanje učencev 

iz prevoznih sredstev. Ne le iz organiziranih oblik prevoza, temveč tudi osebnih, zato vas že 

vrsto let prosimo, da ne privažate otrok v šolo in s svojimi manevri ogrožate drugih prisotnih 

na šolskem dvorišču.  

 

Poleg tega se učenci z aktivnim prihodom (peš, kolo, skiro …) tudi fizično pripravijo na začetek 

šolskega dela, kar pa je le eden od dobrih stranskih učinkov peš hoje. 

 

Hvala za razumevanje. 

 

Romana Košutnik, ravnateljica 

mailto:o-crna.mb@guest.arnes.si

