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PREVOZI ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJEV 
 

Vozni red kombijev in avtobusov za izvajanje šolskih prevozov 

so za ŠOLSKO LETO: 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Osvežitev podatkov 

26.8.2015 14:46:00 

27.8.2015 12:09:00 

Ravnatelj: 

Igor Hostnik 



Stran: 1 

PREVOZI: Matična šola GABROVKA 

Jutranje vožnje 

Kamni Vrh 12 (6:30) – Gabrska Gora (6:40) – šola Gabrovka (6:55) 

Okrog (7:05) ––Kržišče (7:10) – Lazar (7:25) – Tlaka, Voje (7:27) – pod Tlako (7:30)– šola Gabrovka (7:40) 

Gobnik (6:45) –Javorski Pil Na Javorskem Pilu prestopijo na avtobus! 

Nova Gora 2 (6:55) -  Javorski Pil  Na Javorskem Pilu prestopijo na avtobus! 

Javorje (7:00) – Javorje, Grčar (7:07) - Javorski Pil Na Javorskem Pilu prestopijo na avtobus! 

Javorski Pil (7:15)- Štorovje 1 (7:20)- Štorovje 2 (7:23) -Moravče 1 (7:25)– Moravče 2 (7:27) - Klanec – šola Gabrovka (7:30)  

Pečice, križišče (7:35) – Lukovec, odcep (7:38) – Tihaboj (7:40) – križišče Orešje (7:45) – šola Gabrovka (7:50) 

Šola Gabrovka (6:10), Podpeč (6:27) – Hohovica, Medved (6:30) – Hohovica, Lovše (6:32) – šola Gabrovka (6:42) 

Šola Gabrovka (6:42) – Kumpolje (6:46) – Vodice (6:55) – Moravška Gora 1 (6:57) - Moravška Gora 2 (7:00) – Sluga (7:03) – šola Gabrovka (7:10) 

Šola Gabrovka (7:10) – Čeplje (7:20) – Dole (7:30)  Na Čepljah prevzame učence do Dol. 

Šola Dole (7:35) -  Sluga (7:43) – šola Gabrovka (7:47) 

Popoldanske vožnje 

Šola Gabrovka (12:30) – Tihaboj (12:35) – Pečice (12:40) – šola Gabrovka (12:50) – Moravče (12:55) – Štorovje 1 (12:57) – Javorski Pil (13:00)  

Šola Gabrovka (14:55) – Orešje, križišče (14:59) -  Tihaboj (15:00) – Lukovec (15:01) – Pečice (15:05) 

Šola Gabrovka (14:55) – Klanec (14:56) - Moravče 2 (14:58) – Moravče 1 (15:00) – Štorovje 2 (15:05) – Štorovje 1 (15:06) – Javorski Pil (15:10) 

Šola Gabrovka (12:35) –– Nova Gora (13:43) – Gobnik, Fortuna (12:48) – Laze (12:53) – šola Gabrovka (13:00) 

Šola Gabrovka (13:05) – Hohovica (13:12) – šola Gabrovka (13:20) 

Šola Gabrovka (13:20) – Javorje pri Gabrovki (13:33) –– šola Gabrovka (13:45) 

Šola Gabrovka (14:15)  – Tlaka (14:25) – Voje (14:30) – Ravne, križišče (14:35) – Okrog (14:45)  – Kržišče (14:50)- šola Gabrovka (15:00 ) 

Šola Gabrovka (13:25)– Sluga (13:30) – Moravška Gora 2 (13:34) – Brezovo (13:40) – šola Dole (13:45) 

Šola Gabrovka (15:00) – Orešje (15:03) –Vodice (15:10) – šola Gabrovka (15:20) 

 

 



Stran: 2 

PREVOZI: Podružnična šola Dole 

 

Jutranje vožnje 

Ježevec (6:40) – Gradišče (6:45) – Prelesje (6:47) – Radgonica (6:52) – Magolnik (6:57) – Dobovica (7:08) – Zagozd (7:13) –Zavrh (7:16) – Kraje (7:19) – 

Gornje Jelenje (7:23) – Jelenska Reber(7:30) – Zagozd 2 (7:38) – Kal (7:43) – šola Dole (7:48) 

Šola Dole (6:25) – Pasji Vrh (6:30) – šola Dole (6:35)  

Šola Dole (6:35) – Suhadole (7:40) – Slavina (6:45) – Hude Ravne (6:55) – šola Dole (7:02) 

Šola Dole (7:02) – Mala Goba (7:12) – Preženjske njive (7:17) – Čeplje (7:22) (presedejo na kombi iz Gabrovke) - šola Dole (7:30) 

Šola Gabrovka (7:10) – Čeplje (7:22) – Dole (7:30) Na Čepljah prevzame učence do Dol. 

Velika Goba (7:30) – Čeplje (7:35) – Bistrica1 (7:37) – Bistrica2 (7:42) – šola Dole (7:55) 

 

Popoldanske vožnje 

Šola Dole (12:35) - Jelenska Reber (12:40) – Kraje –Zavrh (12:45)– Zagozd (12:50) –Magolnik (13:00) –Dobovica (13:10) – Prelesje (13:20) – Gradišče 

(13:22) 

Šola Dole (12:25) – Pasji Vrh (12:30) – šola Dole (12:35)  

Dole (12:35) – Velika Goba (12:50) - Mala Goba (12:58) – šola Gabrovka (13:15) 

Šola Dole (14:15) –Kal (14:20) – Zagozd 2 (14:25) – Jelenska Reber (14:33) – Kraje (14:36) – Zavrh (14:39) – Zagozd (14:42) – Dobovica (14:45)– Prelesje 

(14:50) – Gradišče (14:52) –Ježevec (15:00) 

Šola Dole (14:15) –Bistrica (14:20) –Velika Goba (14:27) – Preženjske njive (14:32) - Mala Goba križišče (14:37) - šola Gabrovka (14:45) 

Šola Dole (14:45) – Suhadole (14:50) - Slavina (14:55) – Hude Ravne (14:05) - šola Dole (15:15) 

 

 

  



Stran: 3 

Splošne opombe: 

Splošne opombe: 

 V mesecu septembru se bo lahko zaradi organizacije dejavnosti vozni red spremeniti. Predvidevamo prilagoditev popoldanskih prevozov 

potrebam urnika. 

 Uporaba posameznega prevoza s strani posameznih učencev se lahko spreminja tekom tedna, odvisno od urnika posameznega razreda. (enkrat koristijo 

1. prevoz, drugič 2. prevoz). Učenci so na avtobusnih prevozih zapisani v več vožnjah zaradi spreminjanja urnika skozi teden. Na vožnjo s kombiji ni 

možna dodatna vključitev razen po predhodnem ugotavljanju zasedenosti in dogovoru. 

 Uporaba posameznega prevoza s strani posameznih učencev se lahko spreminja tekom tedna, odvisno od služb staršev. 

 Uporaba posameznega prevoza se lahko spreminja tudi zaradi dni dejavnosti in ostalih dejavnosti, ki niso vključene v urnik. 

 Razlike in odstopanja od običajnih prevozov uredi dežurni učitelj. 

 Natančen odhod bo jasen v septembru z dokončno organizacijo podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti in urnika. Na urnik prevozov ne bo vplivov, 

razlika bo le v število učencev na določenem prevozu. 

 Potrebna posebna pozornost pri izvajanju prevozov v šolskem letu 2015/16: 

o dodatno Kamni Vrh, Kržišče pri Čatežu, Čateška Gora, Ravne, v jutranjem in popoldanskem času, 

o dodatni prevoz na Veliko Gobo, kombiniran z drugim kombijem, 

o preveliko število otrok na posameznem prevozu za kombi v primeru prisotnosti vseh učencev (Gobnik zjutraj, Nova Gora popoldanski…), 

o preveliko število otrok na jutranjem prevozu z Ježevca na Dole v primeru prisotnosti vseh otrok. 

 


