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Datum: 2. 12. 2022 
 
 
ZADEVA: Sprememba voženj šolskega avtobusa za čas asfaltacije ceste skozi 
zgornjo Družinsko vas 
 
Obveščamo vas, da bo v naslednjem tednu spremenjen prometni režim skozi zgornjo 
Družinsko vas. Izvajalec del bo pričel z asfaltacijo celotnega odseka, zato bo že v ponedeljek, 
5. 12. 2022, tam popolna zapora ceste, ki bo trajala predvidoma dva dni. 
  
Glede vožnje šolskega avtobusa se je izvajalec uskladil z voznikom in dogovoril, da se učence 
pobira na obstoječih postajah, sprememba bo ta, da bo moral voznik pri jutranji  in 
popoldanski vožnji na Selah obrniti in narediti obvoz na Belo Cerkev in spodnjo Družinsko vas 
do zgornje Družinske vasi, kjer bo pobral učence, ki vstopajo na tej postaji in nadaljeval pot 
skozi Strelac do šole. Za učence, ki vstopajo na avtobus v Šmarjeških Toplicah (postaja 
Prinovec) je odhod avtobusa zgodnejši, saj bo avtobus vse učence, ki vstopajo na tej postaji 
pobiral med prvimi, kar je razvidno iz voznega reda, ki je spodaj. 
 
Ker bo zaradi obračanja pot avtobusa J smeri daljša, bo prišlo tudi do zamikov odhodov (tako 
v šolo kot domov) pri vsaki nadaljnji vožnji oz. smeri (S krog).  
 
Ker je v voznem redu ob 6.15 izpuščena postaja Brezovica, bo za učence, ki prihajajo v 
šolo s prvim avtobusom (imajo preduro ob 7.30) organiziran prevoz s Prostoferjem. Učenci 
čakajo na postaji na Brezovici ob 7.15.  

 
JUŽNI KROG – V ŠOLO 

 

- 6.15  z začetne postaje Žaloviče – Šm. Toplice (zg.) – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo 

– Družinska vas (sp.) – Draga – Bela Cerkev – Sela (avtobus obrne in se preko Bele Cerkve in Druž. 

vasi pripelje v zg. Družinsko vas) – Družinska vas (zg.) – preko Strelaca v šolo  
 

- 7.20 (7.25)  z začetne postaje šola – Brezovica – Šm. Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska 
vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev (7.35/7.40) – Sela (obrne) – Družinska vas (zgornja) – preko 

Strelaca v šolo (7.55/8.00) 
 

- 8.00/8.05 Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (8.15) 

 
 

JUŽNI KROG – DOMOV 
 

13.10  šola – Brezovica – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dolenje Kronovo – Družinska vas (sp.) – 
Draga – Bela Cerkev (13.25) – Sela (obrne) – Družinska vas (zg.) – preko Strelaca v šolo  
 

13.30  šola – Šmarješke Toplice (zgornje) – Žaloviče – šola  
 

14.55  šola – Brezovica – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga 

– Bela Cerkev – Sela (obrne) – Družinska vas (zg.) – preko Strelaca v šolo 

 
O končanju del in prehodu na običajni vozni red, boste obveščeni. 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.  
 

Nevenka Lahne, ravnateljica 
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