
Obvestilo o delovni soboti, 29. 9. 2108 
 
 

Kot smo vas obvestili, bomo imeli v skladu s šolskim koledarjem v soboto, 29. 9. 2018 pouk po 
ponedeljkovem urniku (turnus 2). Delovna sobota je obvezna za vse učence. 
 
Nekaj več informacij: 
 

- jutranje varstvo bomo za učence od 1., 2. in 3. razreda organizirali od 7.00 dalje, 
- predure vse odpadejo (2. do 9. razred), 
- začetek pouka za učence 1. razreda bo ob 8.00, 
- začetek pouka za učence od 2. do 9. razreda bo ob 8.30, 
- vajo evakuacije bomo izvedli 3. šolsko uro za vse učence šole, 
- konec pouka 1. razred ob 11.30 (ko starši že lahko prevzamete otroka, razen če bo v 

OPB), 
- konec pouka 2. in 3. razred ob 12.10, 
- konec pouka 4. do 9. razred ob 13.00, 
- OPB bo organizirali samo za učence od 1. do 3 razreda, za ta dan je potrebno otroka 

nujno dodatno prijaviti s prijavnico spodaj; v kolikor bo otrok vključen v OPB, ga boste 
morali prevzeti najkasneje do 14.00, 

- OPB ne bo organiziran za učence 4. in 5. razreda. 
 

Prehrana: 
 

- zajtrka in popoldanske malice ne bo, 
- malico bodo prejeli vsi učenci, ki so nanjo prijavljeni, 
- kosilo bomo pripravili in omogočili samo za učence, ki se bodo nanj posebej prijavili 

in razredniku/razredničarki do četrtka, 27. 9. 2018 do 13.00 oddali spodnjo prijavnico, 
 

Šolski kombi: 
 

- zjutraj: odhod z Dobena ob 7.50, iz Loke ob 7.55 in ob 8.05, iz Topol ob 8.15, 
- popoldne: odhod izpred šole za vse učence ob 13.30. 

 
 
V kolikor učenec prijavnice ne bo oddal, mu kosila in vključitve v program OPB ne bomo 
mogli zagotoviti. 
     
          Milan Burkeljca, ravnatelj 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIJAVNICA (otrok naj do četrtka, 27. 9. 2018 odda razredničarki/razredniku) 
 

Svojega otroka ________________________________________ (ime in priimek), _______ (razred) za soboto, 29. 9. 2018 prijavljam (obkrožite, 
če ga prijavljate): 
 

a) v program OPB (samo za učence 1. do 3. razreda), 
b) na kosilo (1. do 9. razred) 

 
Podpis: __________________________________________________________ 

 


