
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBVESTILO O ZAPORI  
 

Potnike obveščamo, da bodo zaradi zapore ceste med Kobaridom in Bovcem ter 
predvidenega obvoza pri Napoleonovem mostu mimo kampa Lazar od 24.10.2022 dalje 
spremenjeni naslednji vozni redi: 

**V ponedeljek 24.10.2022 zjutraj do 9:00 ure se bodo vozni redi izvajali po obstoječih 
urnikih od 9:00 ure dalje pa po spremenjenih in sicer na naslednji način: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZ SMERI BOVEC—TOLMIN ( od ponedeljka do petka ) 

- 05:20 Bovec – Tolmin spremeni se ura odhoda na 04:55 iz Bovca. Prihod v Tolmin 

ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 06:15 uri ostane 
nespremenjena. 

- 06:50 Bovec – Tolmin spremeni se ura odhoda na 06:25 iz Bovca. Prihod v Tolmin 

ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 08:00 uri ostane 
nespremenjena. 

- 07:50 Bovec – Tolmin ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Tolmin se 
predvidoma podaljša za 25 minut, predvidoma po 09:00 uri. 

- 09:00 Bovec – Tolmin v času šolskega pouka se spremeni ura odhoda na 09:30 iz 

Bovca. V času počitnic pa ostaja nespremenjen in sicer ob 09:00 uri 

- 13:20 Bovec – Tolmin spremeni se ura odhoda na 12:55 iz Bovca. Prihod v Tolmin 

ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 14:30 uri ostane 
nespremenjena. 

- 15:05 Bovec – Tolmin spremeni se ura odhoda na 15:15 iz Bovca. Prihod v Tolmin 

predvidoma ob 16:30 uri. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 16:35 uri ostane 
nespremenjena. 

 

IZ SMERI BOVEC—TOLMIN ( sobota, nedelja) 

- 06:50 Bovec – Tolmin ob sobotah se spremeni ura odhoda na 06:25 iz Bovca. 

Prihod v Tolmin ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 08:00 uri 
ostane nespremenjena. 

- 13:00 Bovec – Tolmin spremeni se ura odhoda na 12:55 iz Bovca. Prihod v Tolmin 

ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 14:30 uri ostane 
nespremenjena. 

- 17:20 Bovec – Tolmin  ob nedeljah se spremeni ura odhoda na 16:55 iz Bovca. 

Prihod v Tolmin ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Nova Gorica ob 18:20 uri 
ostane nespremenjena. 

 



IZ SMERI TOLMIN—BOVEC ( od ponedeljka do petka ) 

- 08:00 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Potreben je prestop 
potnikov na dodatni avtobus na postajališču Kobarid. Odhod iz postajališča 
Kobarid je ob 08:19 uri. Prihod v Bovec se podaljša za 25 min, predvideno po 9:15 
uri. 

- 10:50 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Bovec se podaljša 
za 25 min, predvideno po 12:15 uri. 

- 13:30 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Potreben je prestop 
potnikov na dodatni avtobus na postajališču Kobarid. Odhod iz postajališča 
Kobarid je ob 14:07 uri. Prihod v Bovec se podaljša za 25 min, predvideno po 15:00 
uri. 

- 14:30 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Bovec se podaljša 
za 25 min, predvideno po 15:50 uri. 

- 16:30 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Bovec se podaljša 
za 25 min, predvideno po 17:45 uri. 

- 20:51 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Bovec se podaljša 
za 25 min, predvideno po 22:00 uri. Vozni red se navezuje na odhod iz Ljubljane ob 
18:00 uri. 

IZ SMERI TOLMIN—BOVEC ( sobota, nedelja) 

- 16:30 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Bovec se podaljša 
za 25 min, predvideno po 17:45 uri. Ob nedeljah se spremeni odhod iz Tolmina v 
Bovec iz 16:30 ure na 15:40 uro. 

- 16:50 Tolmin – Bovec  ob nedeljah se spremeni ura odhoda na 16:25 iz Tolmina. 

Prihod v Bovec ostaja nespremenjen. Navezava Tolmin-Ljubljana ob 18:00 uri 
ostane nespremenjena. Prihod v Ljubljano se podaljša za 25 min. predvidoma po 
21:30 uri. 

- 20:51 Tolmin – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v Bovec se podaljša 
za 25 min, predvideno po 22:00 uri. Vozni red se navezuje na odhod iz Ljubljane ob 
18:00 uri. 

 

 



 

IZ SMERI TOLMIN—NOVA GORICA ( nedelja) 

- 14:15 Tolmin – Nova Gorica spremeni se ura odhoda na 13:30 iz Tolmina.  

 

IZ SMERI NOVA GORICA—TOLMIN ( nedelja) 

- 15:30 Nova Gorica – Tolmin spremeni se ura odhoda na 14:40 iz Nove Gorice.  

 

IZ SMERI ŠEMPETER BIOTEHNIČNA—BOVEC ( petek) 

- 14:40 Šempeter Biotehnična – Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. Prihod v 
Bovec se podaljša za 25 min, predvideno po 16:30 uri. 

 

IZ SMERI BOVEC— ŠEMPETER BIOTEHNIČNA ( nedelja) 

- 19:00 Bovec – Šempeter Biotehnična spremeni se ura odhoda na 18:35 iz Bovca. 

Prihod v Šempeter Biotehnična ostaja nespremenjen.  

 

IZ SMERI BOVEC— VIPAVA ( ponedeljek) 

- 04:40 Bovec – Vipava spremeni se ura odhoda na 04:20 iz Bovca. Prihod v Vipavo 

ostaja nespremenjen.  

IZ SMERI VIPAVA— BOVEC ( petek) 

- 14:30 Vipava– Bovec ura odhoda ostaja nespremenjena. V Tolminu potniki 
prestopijo na drug avtobus z odhodom ob 16:30 uri za Bovec. Prihod v Bovec se 
podaljša za 25 min, predvideno po 17:45 uri. 

 


