
Osnovna šola Komenda Moste šol. leto 2017/18 

   POSTAJALIŠČA ZA ŠOLSKI PREVOZ 
 

   
KRAJ, čas odhoda POSTAJALIŠČE POSTAJALIŠČE 

V ŠOLO V ŠOLO  DOMOV 

KLANEC                   

7.15 ustavi na robu ceste, hišna št. 48 a ustavi na robu ceste, hišna št. 48 a 

.7.35 Klanec - bar, hišna št. 38 Klanec - bar, hišna št. 38 

.7.35 Hišna št. 14 - ustavi na robu ceste Hišna št. 14 - ustavi na robu ceste 

POTOK                     

7.15 Klanec, hišna št. 46 Klanec, hišna št. 46 

.7.35 ekološki otok (hišna št.11) ekološki otok (hišna št. 11) 

NASOVČE                

7.15 dvorišče pri hišni št. 16 dvorišče pri hišni št. 5 

GMAJNICA              

7.35 ustavi pri hišni št. 26 a ustavi pri hišni št. 26 a 

.7.55 ob cesti za Podboršt - ob rondoju ob cesti za Podboršt - ob rondoju 

PODBORŠT            7.17 pri hišni št. 7 b                     nasproti spomenika 

KOM. DOBRAVA  7.15 Spomenik spomenik 

MLAKA                    

7.35 pri hišni št. 27 a pri hišni št. 42 

.7.35 bivša lončarska zadruga, hišna št. 4 bivša lončarska zadruga, hišna št. 4 

GORA                        

8.00 ob cesti proti Hram Gorjan ob cesti proti Hram Gorjan 

.8.00 Gora - začetek vasi - hišna št. 26 Gora -začetek vasi- hišna št. 26 

KRIŽ                          

7.55 avtobusna postaja za smer Kamnik avtobusna postaja za smer Kamnik 

.7.55 gasilski dom Križ gasilski dom Križ 

.7.58 nasproti bara, hišna št. 26 nasproti bara, hišna št. 26 

SUHADOLE             

7.35 pri cerkvi pri cerkvi 

KOMENDA               

8.00 

avtobusna postaja-AP-pri gasilskem domu-

GD 

avtobusna postaja-AP-nasproti GD 

Komenda 

8.00 šola Komenda šola Komenda - parkirišče 

MOSTE                     

7.40 šola Moste šola Moste 

.7.40 Nasproti blokov "zeleni gozdiček" Nasproti blokov "zeleni gozdiček" 

Avtobusna postajališča niso označena. 
 

 

Vozni red: 
 

 

DOMOV se učenci odpeljejo po končanem pouku, dodatnem in dopolnilnem pouku 

 

 in po končanih obveznih in neobveznih izbirnih predmetih. 

 

Učenci niso upravičeni do prevoza iz podaljšanega bivanja in z interesnih dejavnostih. 

 

Odhodi iz šole: ob 12.15, 13.10, 14.05 

 

    


