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Datum: 30. 8. 2021 

 
 

Spoštovani učenci in starši! 

 

 

Veseli nas, da se bomo 1. septembra lahko ponovno videli v šoli z vsemi učenci od 1. do 9. 

razreda. Upamo, da ste se med počitnicami spočili in si nabrali moči za novo šolsko leto.  

 

Pošiljamo vam nekaj informacij in navodil glede poteka pouka. 

 

- Pomembno je, da v šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.  Starši v skladu s 

priporočili NIJZ v šolo lahko pridete le po predhodnem dogovoru in ob zagotavljanju 

pogojev PCT. Izjemoma lahko starši učencev 1. triletja v šolo vstopite le za krajši čas.  

 

- Učenci v šolo vstopajo posamično, in sicer z zaščitno masko. Ob vstopu si razkužijo 

roke, se preobujejo pri svoji omarici in odidejo v svojo matično učilnico. V učilnicah 

bomo, kolikor je to mogoče, zagotovili doseganje zadostne medosebne razdalje. 

 

 

Razred Matična učilnica Razredničarka/razrednik 

1. A učilnica 1. A – rdeči hodnik Marjana Rozman 

1. B učilnica 1. B – rdeči hodnik Metka Šestan 

2. A učilnica 2. A – rdeči hodnik Jožica Novak 

2. B učilnica 2. B – rdeči hodnik Helena Iskra 

3. A učilnica 3. A – rdeči hodnik Mateja Bubnič 

3. B učilnica GUM – mansarda Nevica Iskra 

4. A učilnica 4. A – modri hodnik Polona Benigar 

4. B učilnica 4. B – modri hodnik Marina Štemberger 

5. A učilnica 5. A – modri hodnik Mirjana Tomažič 

5. B učilnica 5. B – modri hodnik Klaudia Turković 

6. A učilnica BIO – zeleni hodnik Vesna Boštjančič 

6. B učilnica LUM – mansarda Martina Petek Gojak 

7. A učilnica SLJ 1 – modri hodnik Dragica Štemberger Maljavac 

7. B učilnica GEO – zeleni hodnik Mariza Močnik 

8. A učilnica ZGO –zeleni hodnik Suzi Avsec 

8. B učilnica MAT – zeleni hodnik Andreja Maljevac 



9. A učilnica KEM – zeleni hodnik Matevž Sakelšek 

9. B učilnica SLJ 2 – zeleni hodnik Mateja Šepić 

 

 

- V skladu z veljavnimi predpisi ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v 

notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče 

zagotoviti najmanj 1,5 m medosebne razdalje. Zaščitna maska ni potrebna za učence od 

1. do 5. razreda v matičnih oddelkih in za vse učence pri pouku športa. 

 

- Učenci, ki v šolo ne prihajajo s šolskim avtobusom, naj v šolo pridejo v času med 7.20 

in 7.30.  

 

- Prevozi s šolskimi avtobusi bodo organizirani, vozni red bo objavljen na šolski spletni 

strani. (Vsi učenci na avtobusih uporabljajo zaščitne maske.) 

 

- Prvi šolski dan bodo imeli učenci od 2. do 9. razreda največ 6 šolskih ur pouka. Učenci 

od 4. do 9. razreda bodo imeli prvi dve šolski uri razredni uri z razredničarko/razrednikom, nato bo 

sledil pouk po sredinem urniku (glejte povezavo eAsistent: https://www.os-dk.si/urniki/). 

Učenci bodo v šoli prejeli malico (tudi popoldansko), kosilo pa bo na voljo od četrtka, 2. 

septembra. Zjutraj bo od 6. ure dalje organizirano jutranje varstvo, po pouku pa tudi 

podaljšano bivanje.   

 

 

Veselimo se srečanja z vsemi učenci, posebno pa z letošnjimi prvošolci, ki bodo prvi šolski dan 

v šolo prišli popoldne. 

 

Lep pozdrav 

Vodstvo šole 
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