
OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA 

PAPLERJEVA 15 

1353 BOROVNICA 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKI PREVOZ 

 

Občina Borovnica zagotavlja brezplačen prevoz za otroke naše šole po voznem redu, ki je 

objavljen na spletni strani šole. 

Za učence, ki prihajajo v šolo s šolskim prevozom, organiziramo VARSTVO VOZAČEV, ki je 

zaradi varnosti vaših otrok OBVEZNO za vse vozače. Predčasno lahko VV vaš otrok zapusti le 

z vašim pisnim dovoljenjem.  Varstvo vozačev bo organizirano pred poukom med 6.30 in 

7.45 v večnamenskem prostoru šole. Po pouku od 11.30 do 15.00, ob petkih pa do 14.25, v 

za to določeni učilnici.  

UČENEC:*  RAZRED:*  

    
NASLOV:*    

 ODDALJENOST OD DOMA DO ŠOLE [km,m]:*   

*Podatki so obvezni. 

Moj otrok (ustrezno obkrožite in dopolnite v skladu s trenutno veljavnim voznim redom): 

Iz smeri:  A. BREZOVICA B. BREG-PAKO C. DOL-BISTRA 
 

V ŠOLO PON TOR SRE ČET PET 

1. vožnja    A*           B*       A             B       A             B       A             B       A             B    

2. vožnja    A             B       A             B       A             B       A             B       A             B    

3. vožnja    A             B       A             B       A             B       A             B       A             B    

 

IZ ŠOLE PON TOR SRE ČET PET 

1. vožnja    A             B       A             B       A             B       A             B       A             B    

2. vožnja    A             B       A             B       A             B       A             B       A             B    

3. vožnja    A             B       A             B       A             B       A             B       A             B    
* A turnus – neparni urnik 
* B turnus – parni urnik 

 

 

Moj otrok bo šolski prevoz koristil od vključno dne: _________________ 

 

                                                                                   Podpis staršev: _____________________ 



Spoštovani, še nekaj pojasnil.  

Avtobus, ki se uporablja za prevoz ima 20 sedežev, to je tudi maksimalno število otrok, ki se 

lahko na njemu pelje. Zato, da lahko varno pripelje otroke v šolo se morajo le-ti porazdeliti 

na posamezne vožnje. Tako imamo npr. 3. vožnje iz smeri Brezovica  v šolo.  

1. vožnja je namenjena predvsem učencem, ki imajo predure in učencem PS.  

2. vožnja je namenjena predvsem učencem od 6. – 9. razreda, saj lahko v času pred poukom  

še ponovijo snov, če je knjižnica odprta zamenjajo knjigo,… 

3. vožnja pa je namenjena predvsem učencem RS, saj gredo po prihodu takoj v svoje razrede. 

Izkušnje so pokazale, de je pri 2. vožnji avtobus velikokrat prazen, pri 3. vožnji pa je učencev 

preveč. V takem primeru je seveda možno, da učenci ostanejo na postaji, saj jih iz varnosti 

šofer ne more vzeti na avtobus.  

Podobno seveda velja tudi za smer Breg – Pako in Dol – Bistra. 

Zato vas naprošamo, da učenci koristijo vožnje, ki so jim namenjene. 

 

Lep pozdrav, 

Iztok Kuk 

 


