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AVTOBUSNI PREVOZI 

 
 

Učenci z znaki akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz 

nosu, bolečine v prsnem košu) ne smejo uporabljati avtobusnega prevoza. 

 

Smer gibanja potnikov 

 Priporočamo, naj se vstopa in izstopa pri zadnjih vratih vozila najprej mlajši učenci.  

 

Higiena rok potnikov 

 Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke. 

 Razkužilo zagotovi prevoznik. 

 Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. 

 Učitelji bodo učencem razložili pravilno razkuževanje rok. 

 
Vožnja z masko 

 Ves čas prevoza nosijo učenci masko, ki prekrije nos in usta.  

 Učitelji bodo učencem razložili pravilno nošenje in ravnanje z njo. 

 Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga  odrasla 

oseba. 

 Med nošenjem se maske ne dotikajo. 

 
Razdalja med osebami na avtobusu 

 Razdalja med potniki: učenci se posedejo po sistemu en prost sedež in diagonalni zamik 

''cik-cak  razporeditev'', brez stojišč 

 Izvajalec prevoza označi sedeže, na katerih je dovoljeno sedeti.  

 Priporoča se stalen sedež na avtobusu. 

 
 
 
 
 
 



 
AVTOBUSNE PROGE (od 16. 3. 2021) 

 

Od torka 16. 3. 2021 na relacijah (Straža–Soteska– Kočevske Poljane-Dolenjske Toplice in 

Selišče–Bušinec–Cerovec–Občice–Stare Žage–Dolenjske Toplice), ne bo več veljal zimski 

čas prevozov. 

Učenci, ki bodo uporabljali šolski prevoz, bodo morali na avtobusu/minibusu nositi maske. 

Potniki morajo čakati na vstop v vozilo v vozilo tako, da bodo vzdrževali varnostno razdaljo 

najmanj 2 m. 

 

Glede na še veljavna priporočila/navodila NIJZ za avtobusne prevoze, smo za 2. jutranjo 

vožnjo in 1. popoldansko vožnjo dodali dodaten minibus. Za varen prihod in odhod iz šole pa 

lahko v čim večji poskrbite tudi starši. 

Šolski prevozi bodo vozili po voznem redu, in sicer zjutraj (prihod v šolo: 1. in 2. vožnja v 

vse smeri) in popoldne (ob 13. 20 in 14.40: 1. in 2. vožnja v vse smeri): 

- 1. jutranja vožnja je namenjena učencem, ki imajo v času predur pouk, 

- 2. jutranja vožnja za tiste učence, ki nimajo predur. 

 

Po pouku bosta obe vožnji v vse smeri ob 13.20 (za vse učence, ki zaključijo pouk) in 14.40 

(za učence, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje in imeli 6. uro pouk). 

 

 

Spremembe so na voznem redu (v prilogi) označene z zeleno barvo. 

 
 

Relacija: Straža––Kočevske Poljane–Dolenjske Toplice (šola) 

PRIHOD V ŠOLO (vsi dnevi) 

Postajališče 1. vožnja (odhod) 2. vožnja (odhod) 

Straža 6.40 7.35 
Gorenje Polje 6.45 7.40 
Gabrje 6.47 7.42 
Soteska 

 ustavi Gabrje pred križiščem za 
Sotesko 

 ustavi na križišču pri kapelici 

 ustavi pri mostu 

6.49 7.44 

Loška vas 6.53 7.48 
Podhosta 

 ustavi pri hišni številki 21a 
 ustavi pri spomeniku 

6.57 7.52 

Suhor 6.58 7.53 
Obrh 6.59 7.54 
Podturn1 

 odcep za Bazo 20 
7.00 7.55 

Kočevske Poljane (skozi vas) 7.08 8.05 
odcep Cerovec 7.12 8.07 
Podturn 2 (cesta za Dolenjske Toplice) 7.15 8.10 
Šola 7.20 8.15 



                                                               

ODHOD IZ ŠOLE (vsi dnevi) 

Postajališče 1. vožnja (odhod) 2. vožnja (odhod) 

OŠ Dolenjske Toplice 13.20 14.40 
Straža 13.30 14.50 
Gorenje Polje 13.35 14.55 
Gabrje 13.37 14.57 
Soteska 

 ustavi Gabrje pred križiščem za 
Sotesko 

 ustavi na križišču pri kapelici 
 ustavi pri mostu 

13.39 14.59 

Loška vas 13.43 15.03 
Podhosta 

 ustavi pri hišni številki 21a 
 ustavi pri spomeniku 

13.47 15.07 

Suhor 13.48 15.08 
Obrh 13.49 15.09 
Podturn1 

 odcep za Bazo 20 
13.50 15.10 

Podturn (pri Štravsu) 13.51 15.11 
Kočevske Poljane 13.53 15.13 
odcep Cerovec 13.57 15.16 

Relacija: Dobindol–Dolenjske Toplice (šola) 

PRIHODI v šolo 

DAN Relacija 
Začetek 
vožnje 

Začetna 
postaja 

Druge postaje 
Prihod 
v šolo 

 
vsi 

dnevi 

1. vožnja 7.00 
Dobindol 
(zgoraj) 

Dobindol (zgoraj)–Gorenje Sušice 
29–Gorenje Sušice–Gorenje Sušice 
1a–Dolenje Sušice (center)–Dolenje 
Sušice (pri Kolesarju)–šola 

7.20 

2. vožnja 7.50 
Dobindol 
(zgoraj) 

Dobindol (zgoraj)–Gorenje Sušice 29 
– Gorenje Sušice–Gorenje Sušice 1a 
–Dolenje Sušice (center)–Dolenje 
Sušice (pri Kolesarju)–šola 

8.10 

 

ODHODI iz šole 

DAN Relacija 
Začetek 
vožnje 

Začetna 
postaja 

Druge postaje 

vsi 
dnevi 

1. vožnja 13.20 šola 
Dolenje Sušice (pri Kolesarju)–Dolenje Sušice 
(center)–Gorenje Sušice 1a–Gorenje Sušice– 
Gorenje Sušice 29–Dobindol (zgoraj) 

2. vožnja 14.40 šola 
Dolenje Sušice (pri Kolesarju)–Dolenje Sušice 
(center)–Gorenje Sušice 1a–Gorenje Sušice–
Gorenje Sušice 29–Dobindol (zgoraj) 

 



 

Relacija: Selišče–Bušinec–Cerovec–Stare Žage–Občice–Dolenjske Toplice 

 

PRIHODI v šolo 

DAN Relacija 
Začetek 
vožnje 

Začetna 
postaja 

Druge postaje 
Prihod 
v šolo 

vsi dnevi 

1. vožnja 6.50 
Selišče (pri 

kapelici) 

Bušinec (na križišču)–Cerovec (na 
križišču, odcep za kmetijo Plavica)–
Stare Žage (ob 7.10)–Občice–šola 

7.20 

2. vožnja 7.40 
Selišče (pri 

kapelici) 

1. Bušinec (na križišču)–Cerovec (na 
križišču, odcep za kmetijo Plavica)–
šola 
2. Stare Žage (ob 8.05)–Občice–šola 

8.15 

 

 

ODHODI iz šole 

DAN Relacija 
Začetek 
vožnje 

Začetna 
postaja 

Druge postaje 

vsi dnevi 

 1. vožnja 13.20 šola 

1. vožnja: Selišče (pri kapelici)–Bušinec (na 
križišču)–Cerovec (na križišču, odcep za 
kmetijo Plavica 
2. vožnja: šola (odhod ob 13.40)–Stare Žage–
Občice 

2. vožnja 14.40 šola 
1. vožnja: Selišče (pri kapelici)–Bušinec (na 
križišču)–Cerovec (na križišču, odcep za 
kmetijo Plavica)–Stare Žage–Občice–šola  

 
 
 


