
 

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani 

 

Datum: 28. 8. 2018 

 

 

OBVESTILO UČENCEM OD 6. DO 9. RAZREDA 
 

Pouk se bo v šolskem letu 2018/2019 pričel v 
 

ponedeljek, 3. 9. 2018, 

ob 7.30 za 8. in 9. razred, 

ob 8.20 za 6. in 7. razred. 
 

Prihod v šolo za učence - vozače 

 

a) Šolski avtobus bo učence - vozače odpeljal v šolo z običajnih postajališč po 

naslednjem voznem redu: 

 

Postajališče Odhod učencev 

8. in 9. razreda 

Odhod učencev 

6. in 7. razreda 

SENOŽETI 6.50 (1. avtobus) 7.40 (1. avtobus) 

Vinje, Kamnica 6.50 (2. avtobus) 7.40 (2. avtobus) 

Dolsko 6.55 (1. in 2. avtobus) 7.45 (1. in 2. avtobus) 

Kleče 6.58 (1. in 2. avtobus) 7.48 (1. in 2. avtobus) 

   

BRINJE 7.10 8.00 

Beričevo 7.13 8.03 

 

 

b) Šolski kombi bo vse učence iz smeri Križevske vasi odpeljal v šolo: 

 z običajnih postajališč ob 6.35. 

Na postajališču pri PŠ Dolsko izstopite vsi učenci. Učenci MŠ Dol na postaja-

lišču pri PŠ Dolsko prestopite na šolski avtobus. 

 

c) Šolski kombi bo vse učence iz Osredk odpeljal v MŠ Dol:  

 z običajnih postajališč ob 7.10. 

 

 

 



 

d) Šolski kombi bo vse učence z Laz odpeljal v MŠ Dol: 

 izpred gasilskega doma Laze ob 7.05, 

 s postajališča pri železniški postaji ob 7.07. 

 

Učenci 6. razreda se ob prihodu v šolo zberete pred dvorano. V uvodnem 

razgovoru boste zvedeli, v kateri oddelek ste razporejeni. 

 

Potrebščine 

Prvi šolski dan morate imeti učenci s seboj: 

 pisalo in beležnico ali zvezek, 

 šolske copate. 

 

Malica in kosilo 

Prvi šolski dan bomo v šoli za učence predmetne stopnje pripravili malico, kosila 

pa ne. Kosilo bo učencem predmetne stopnje na voljo od drugega šolskega dne 

dalje. 

 

Povratek domov za učence vozače: 

a) Šolski avtobus 

 Učenci 8. in 9. razreda boste ta dan v šoli 5 šolskih ur. Pouk se bo končal ob 

11.50. Po petih šolskih urah se boste učenci, ki se vozite s šolskim 

avtobusom odpeljali domov: ob 12.00 v smeri Dolskega in Senožeti,  

ob 12.30 v smeri Beričevega in Brinja.  

 Učenci 6. in 7. razreda boste ta dan v šoli  5 šolskih ur. Pouk se bo končal 

ob 12.40. Po petih šolskih urah se boste učenci, ki se vozite s šolskim 

avtobusom, odpeljali domov: ob 12.50 v smeri Dolskega in Senožeti,  

ob 13.25 v smeri Beričevega in Brinja.  

 

b) v smeri Križevske vasi: 

 ob 12.50 s šolskim avtobusom do PŠ Dolsko, 

 ob 13.10 izpred PŠ Dolsko s šolskim kombijem, 

 

c) v smeri Osredk s šolskim kombijem 

 ob 12.50, 

 

d) v smeri Laz s šolskim kombijem 

 ob 12.50. 

Lepo vas pozdravljamo in vas pričakujemo.                    

Pomočnica ravnatelja: Mira Bokalič 


