
 
 
 

P R E D M E T N A   S T O P N J A - prvi šolski dan (četrtek, 1. 9. 2022) 

Učenci 6. razredov  Ob 8.15 vas bodo na glavnem vhodu pričakale razredničarke 

in vas pospremile do razredov. S poukom pričnete ob 8.20, prvi dve uri imate 

oddelčno skupnost, nato še dve uri po urniku. 

Učenci od 7. do 9. razreda se ob 8.20 zberete v matičnih učilnicah, kot je navedeno 
v tabeli. 

6. a učilnica 26 6. b učilnica 24 6. c učilnica 45 

7. a učilnica 23 7. b učilnica 34 7. c učilnica 33 

8. a učilnica 13 8. b učilnica 29 8. c učilnica 16 

9. a učilnica 28 9. b učilnica 32 9. c učilnica 14 

Prvi dve uri imate oddelčno skupnost, nato pa dve uri po urniku. S seboj prinesite 

copate, pisala, beležko in pripomočke za pouk.  

Šolska prehrana (malica in kosilo) bo za vse prijavljene učence organizirana že 

prvi šolski dan. 

Učenci 7. a ter 7. c razreda boste imeli v novem šolskem letu druge garderobne 

omarice. Kode prejmete pri razredniku. 

 6. a 6. b 6. c 7. a 7. b 7. c 

3. ura SLJ MAT TJA ŠPO NAR TIT 

4. ura TIT SLJ ŠPO DKE NAR TJA 

 

 
8. a 8. b 8. c 9. a 9. b 9. c 

3. ura LUM KEM GEO SLJ MAT/SLJ MAT/SLJ 

4. ura GEO ZGO GUM MAT TJA/MAT TJA/MAT 

 
Vsem učenkam in učencem želimo prijeten in uspešen začetek šolskega leta! 

  



 
 

PREVOZ 1. ŠOLSKI DAN  

četrtek, 1. 9. 2022 

 
Šolski prevoz se bo začel s prvim šolskim dnem. Potekal bo po ustaljeni 

progi, otroci se bodo tudi v šolskem letu 2022/23 prevažali s kombijem in 

minibusom. 

V primeru, da bo na postajališču več otrok, kot jih vozilo sprejme, naj učenci 

voznika počakajo, saj se bo le-ta vrnil po učence.   

 

Prevoz v šolo 

7.15 

7.30 

Prevoz za učence, ki so prijavljeni v jutranje 

varstvo, za učence od 2. do 5. razreda 

7.45 predvsem za učence od 6. do 9. razreda 

8.00 le postajališči Vugi in Kovačeva 

 

Prevoz domov  

12.10 za učence od 6. do 9. razreda 

12.30 za učence od 2. do 5. razreda 

14.00 za učence v PB 

15.10 za učence v PB 

 

Od petka, 2. 9. 2022 dalje tudi ob 12.50, 13.15, 13.40, 

14.00, 14.40. 

 

 

Podrobnejši urnik prevoza bo objavljen tudi na oglasni deski in na šolski spletni 

strani. 

 


