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Spoštovani starši!  

 

 

 

 

 

 

Šolsko leto 2018/2019 se bo pričelo v ponedeljek, 3. septembra 2018. 

 

Pouk se bo za učence od 2. do 9. razreda pričel ob 8.30 uri in potekal po ponedeljkovem 

urniku, ki bo objavljen na spletni strani v zadnjih dneh avgusta. Predur ta dan ne bo. Učenci 

naj prinesejo s seboj potrebščine za pouk tega dne.  

V kolikor urnik ne bo objavljen, pa prinesejo le copate, mali zvezek in peresnico. 

 

Podaljšano bivanje bo do 16.30 ure. 

 

Za učence 1. razreda se bo prvi šolski dan pričel 3. septembra 2018 ob 10.30 uri.  

Učence pospremite v šolo in domov starši. Starši prvošolcev boste o programu prvega 

šolskega dne natančneje obveščeni na roditeljskem sestanku v četrtek, 30. 8. 2018.  

Jutranje varstvo bo za učence 1. razreda organizirano od torka, 4. 9. 2018. 

 

Učenci 1. razreda bodo imeli tega dne prvi kulturni dan. 

 

Učenci 3. razreda gredo v času od 3. 9. do 7. 9. 2018 na plavalni tečaj. 

 

V ponedeljek, 1. septembra, bodo za učence od 2. do 9. razreda organizirani vsi obroki 

prehrane (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica) glede na prijave, ki ste 

jih podali. 
 

Šolska prehrana 

Prosimo vas, da glede na zakonodajo o šolski prehrani otroka redno odjavljate od šolske 

prehrane v primeru bolezni (najkasneje do 8.30 ure zjutraj) in drugih odsotnosti 

(najkasneje en dan prej), ker vam bomo v nasprotnem primeru primorani zaračunati 

Veliko k temu, kar nastaja v šoli, prispevate tudi vi, spoštovani starši, z 
vašim sodelovanjem, mnenji in razumevanjem. Ste tisti, ki najbolje 
vidite razvoj naše šole in razvoj vaših in naših otrok. Zato vas vabim k 
sodelovanju tudi v prihodnjem šolskem letu. 
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celotno ceno prehrane kljub odsotnosti otroka. Prvi dan odjave se odšteje samo malica, ki 

je subvencionirana; v kolikor malica ni subvencionirana, se odšteje naslednji dan. Kosilo se 

odšteje že prvi dan odjave, ne glede na subvencijo. Prosim vas, da otroka, če je odjavljen 

od prehrane, tudi prijavite nazaj na prehrano. 

 

Odjave in prijave so možne na sledeče načine: 

na tel.: 7500-220 ali 051/308-472 (lahko tudi preko sporočila) od 7.45 dalje, na šolski 

elektronski naslov o-horjul.lj@guest.arnes.si ali preko šolske spletne strani).   
 

 

Želim vam prijeten preostanek počitnic in dober začetek novega šolskega leta. 

 

 

        Primož Garafol, ravnatelj 
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