
PRVI ŠOLSKI DAN 
 
Pričetek pouka je za učence od 2. do 9. razreda v ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 

8.15. Tega dne so štiri ure pouka.  

Na razredni stopnji so učenci štiri ure z razredničarko. 

Na predmetni stopnji sta prvi dve uri sta z razrednikom, tretja in četrta pa po 

spremenjenem urniku, ki bo objavljen naknadno. Učenci prinesejo s seboj 

copate in pisalni pribor. 

 

ŠOLSKI NOVINCI - PRVOŠOLCI se skupaj s starši zberejo ob 10.00 uri v 

jedilnici. 
 

Malica bo pripravljena za vse učence. Kosilo bodo učenci prejeli glede na 

prijavnico, ki ste jo starši oddali na šoli ob koncu lanskega šolskega leta. 

 

Jutranje varstvo bo prvi šolski dan organizirano od 7. ure naprej za VSE 

učence v prvem nadstropju. Učenci od 2. do 5. razreda lahko ostanejo v 

podaljšanem bivanju do 16.50. 

 

Učenci predmetne stopnje, ki v lanskem šolskem letu še niso prejeli Urbane, 

se v  šolo lahko pripeljete z mestnim avtobusom št. 15 brez Urbane. Vozni red 

šolskega avtobusa (ker se pouk za vse prične ob 8.15 in konča prej) je delno 

spremenjen. 

 
 
ZJUTRAJ 
 

7.40  MEDNO 

7.43  STANEŽIČE 25 (garaža) 

7.45 STANEŽIČE 63 d (križišče) 

7.47 STANEŽIČE 34 a (transformator) 

7.50 STANEŽIČE – gasilski dom 

7.52  DVOR 

7.54  GUNCLJE - Oval 

7.56  GUNCLJE - stara postaja 

8.03  ŠENTVID 

 



POPOLDAN 
 

Prva vožnja (učenci 5. in 6. razreda iz 
Dvora, Stanežič ter VSI iz Medna) 

Druga vožnja  
(učenci od 1. do 5. razreda iz 
Guncelj in Dvora) 

Tretja vožnja 
(učenci od 1. do 5. razreda iz Dvora, 
Stanežič ter VSI iz Medna) 

12.15   ŠENTVID 15.10  ŠENTVID 15.35  ŠENTVID 

12.19   GUNCLJE - vrtec 15.14  GUNCLJE - vrtec 15.44  STANEŽIČE - klanec 

12.20   GUNCLJE - stara postaja 15.15  GUNCLJE – stara postaja 15.46  STANEŽIČE - gasilski dom 

12.23   DVOR 15. 18 DVOR  15.47  STANEŽIČE - transformator 

12.24   STANEŽIČE – gasilski dom  15.48  STANEŽIČE - križišče 

12.25 STANEŽIČE – transformator  15.49  STANEŽIČE - garaža 

12.26   STANEŽIČE – križišče  15.51  MEDNO 

12.27  STANEŽIČE – garaža   

12.30   MEDNO   

 

 
Ljubljana, 21. 8. 2019           Ravnateljstvo 
 


