
   

 

JUHUHU, 

PRVI ŠOLSKI DAN BO KMALU TU! 

Spoštovane učenke, učenci in starši/skrbniki,  

 

v sredo, 1. septembra 2021, pričenjamo novo šolsko leto 2021/2022. Učenci od 2. do 9. 

razreda se boste od 8.15 do 8.20 zbirali na dogovorjenih mestih, kjer vas bodo pričakali 

razredniki in sorazredniki. Prosimo, da spoštujete varno razdaljo. 

Učenci od 2. do 9. razreda naj s seboj prinesejo šolsko torbo, zvezek, peresnico s pisali in 

šolske copate. Učenci bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada.  

Na prvi šolski dan bo poskrbljeno za malico in kosilo. 

 

Učenci 1. razreda: 

Sprejem prvošolcev bo v sredo, 1. 9. 2021, ob 9.00 za prvo skupino učencev in njihovih 

staršev/skrbnikov in ob 10.00 za drugo skupino učencev in njihovih staršev/skrbnikov.  

Sprejem bo potekal zunaj pred šolo – na igrišču v šolskem parku. V primeru slabega vremena 

bo sprejem v šolski telovadnici (starši/skrbniki morate za vstop izpolnjevati PCT pogoj). 

 

Učenci od 2. do 5. razreda: 

Prihod:  

 učenci 2. in 3. razreda se zberete pred glavnim vhodom v šolo, 

 učenci 4. in 5. razreda se zberete pred nasprotnim vhodom v šolo-pri peskovniku in 

igralih 

V prvo uro nas bo popeljala glasba ob 8.20. Prvi dan pouka na šoli ni organiziranega 

jutranjega varstva. 

 

Odhod:  

s poukom bomo zaključili ob 11.50. Po pouku imate možnost kosila in vključitve v OPB. 

 

 



Učenci od 6. do 9. razreda: 

Prihod:  

 učenci 6. razreda se zberete pred vhodom v telovadnico – pri kolesarnici, 

 učenci 7. razreda se zberete na košarkarskem igrišču, 

 učenci 8. razreda se zberete na nogometnem igrišču, 

 učenci 9. razreda se zberete pri fitnesu na prostem. 

S poukom pričnemo ob 8.20. Prvi dve uri boste učenci preživeli z razrednikom, nato se bo 

nadaljeval pouk po skrajšanem urniku. 

 

Odhod:  

S poukom bomo zaključili ob 12.45.  

 

Prevozi na 1. šolski dan: 

PRIHODI: 

Avtobus: 

ZARADI DEL NA ŽELEZNIŠKEM PREHODU V HOTINJI VASI bo avtobus peljal vožnjo v dveh 

delih: 

 ob 7.30:   Lobnik – Škrabl – Fras – Agrarna – Keršič – Fingušt – šola               

 ob 7.55:   Kirbiš - Ul. talcev – Radizel – šola  

 

Minibus: 

 ob 7.30 (6. – 9. razred): Vilenska – Vinogradniška – šola  

 ob 8.00 (2. – 5. razred): Vilenska – Vinogradniška – šola 

 ob 7.50: Ul. Milke Volk – šola  

 

Kombi:  

 ob 7.25 (6. – 9. razred): Čreta – Polanska cesta – šola  

 ob 7.55 (2. – 5. razred): Čreta – Polanska cesta – šola  

 ob 7.40 (6. – 9. razred): Lešnik – Šega – šola  

 ob 8.10 (2. – 5. razred): Lešnik – Šega – šola 

 



ODHODI: 

Avtobus: 

ZARADI DEL NA ŽELEZNIŠKEM PREHODU V HOTINJI VASI bo avtobus peljal vožnjo v dveh 

delih: 

 ob 12.00: šola – Lobnik – Škrabl – Fras – Agrarna – Keršič – Fingušt  

 ob 12.45: šola – Lobnik – Škrabl – Fras – Agrarna – Keršič – Fingušt 

 ob 12.30: šola – Radizel – Ul. talcev – Kirbiš  

 ob 13.10: šola – Radizel – Ul. talcev – Kirbiš 

 

Minibus: 

 ob 12.10: šola – Vilenska – Vinogradniška  

 ob 13.10: šola – Vilenska – Vinogradniška  

 ob 12.30: šola – Ul. Milke Volk 

 ob 13.25: šola – Ul. Milke Volk 

 

Kombi:  

 ob 11.50: šola – Lešnik – Šega   

 ob 13.00: šola – Lešnik – Šega   

 ob 11.50: šola – Čreta – Polanska cesta  

 ob 13.00: šola – Čreta – Polanska cesta 

 

Prevoz za učence, ki bodo prvi šolski dan v OPB:  

 ob 14.00: AVTOBUS, MINIBUS IN KOMBI 

 ob 15.00: AVTOBUS, MINIBUS IN KOMBI 

 

Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa 

Pri prevozu s šolskimi avtobusi morate učenci upoštevati osnovna priporočila NIJZ 

(razkuževanje rok, obvezna uporaba zaščitnih mask …). 

Vsi učenci morate v skupnih prostorih uporabljati zaščitne maske. Učenci od 6. do 9. razreda 

pa morate zaščitne maske nositi tudi v učilnicah. Starše prosimo, da priskrbite zaščitne 

maske. 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.  

Ravnatelj in zaposleni OŠ FLV Slivnica 


