
Borovnica, 14. 2. 2021 

 

Spoštovani starši in učenci! 

 

Bližamo se ponovnemu srečanju in odprtju šole za vse naše učence.  Poleg že 

predhodno prejetih obvestil posredujem še tri pomembne informacije. Zaradi 

velikega števila učencev smo prihode v šolo razdelili tako, da bo čim bolj 

smiselno uporabljenih več vhodov. Učenci imajo tudi določen termin, kdaj lahko 

vstopajo v prostor in skozi kateri vhod. Prosim, da se učenci držite dogovorjenih 

vhodov ter časovni razpored.  

Kot slednje bi želel opozoriti tudi na spremenjen režim kosil. Ta bo precej 

drugačen, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. Veliko nas je, zato je prav, da smo 

med seboj spoštljivi, strpni in razumevajoči. Učenci RS, ki ne bodo vključeni v 

OPB, na kosilo NE BODO mogli odhajati sami. Počakati bodo morali termin 

svojega oddelka. 

 

Vsem skupaj želimo ponovno prijetno bivanje ter se veselimo osebnega srečanja 

drug z drugim. 

 

S spoštovanjem 

Daniel Horvat,  

ravnatelj 

 
 

ORGANIZACIJA prihodov v šolo ter urnik kosil 
(15. 2. – 19. 2. 2021) 

 
 

Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu, v šolo naj 
prihajajo le zdravi učenci. 
 
1. PRIHODI UČENCEV, V PONEDELJEK, 15. 2. 2021 

- Učenci vozači: po razporedu. 
- Ostali učenci:  

1. triada: enako kot do sedaj. 
1. r.: skozi glavni vhod (drsna vrata) ob 7.45. 
2. r.: pri telovadnici spodaj (vhod s Paplerjeve ulice) ob 7.50. 
3. r.: skozi glavni vhod (drsna vrata) ob 7.50. 

 
NOVO!!! 
 



4. a: ob 7.45, zbirno mesto: s Paplerjeve pod stopnicami, vhod s Paplerjeve 
pri kabinetu športnih pedagogov (gredo prvi). 
 
4. b: ob 7.45, zbirno mesto: s Paplerjeve pod stopnicami, vhod s Paplerjeve 
pri kabinetu športnih pedagogov (gredo drugi). 
 
4. c: skozi nov vhod v prizidek ob 7.55 (vstopijo drugi). 
 
5. a: skozi nov vhod v prizidek ob 7.50 (vstopijo prvi). 
5. b: skozi nov vhod v prizidek ob 7.40. 
5. c: skozi nov vhod v prizidek ob 7.45. 

 
6. a: 7.25, vhod pri rondoju (vstopijo prvi). 
6. b: 7.25, vhod pri rondoju (vstopijo drugi). 
 
7. a: 7.15, vhod skozi nov prizidek (vstopijo drugi). 
7. b: 7.15, vhod skozi nov prizidek (vstopijo prvi). 
 
8. a: 7.20, vhod s Paplerjeve pri kabinetu športnih pedagogov (vstopijo 
drugi). 
8. b: 7.20, vhod s Paplerjeve pri kabinetu športnih pedagogov (vstopijo 
prvi). 
 
9. a: 7.25: vhod skozi nov prizidek (vstopijo drugi). 
9. b: 7.25 vhod skozi nov prizidek (vstopijo prvi). 
 
Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari 
ob stol in mizico, ki jim je dodeljena.  
 
 
2. PRIHODI UČENCEV OD TORKA, 16. 2.  DO PETKA, 19. 2. 2021 
 
Prva triada: enako kot do sedaj. 

 

Druga triada, 4. in 5. r.: 

4. a: ob 7.45, vhod pri telovadnici s Paplerjeve (vstopijo prvi).  

 
4. b: ob 7.45, vhod pri telovadnici s Paplerjeve (vstopijo drugi). 

 
4. c: ob 7.50, vhod skozi nov prizidek (vstopijo drugi). 

 

5.a: ob 7.50, vhod skozi nov prizidek (vstopijo prvi). 
 

5.b: ob 7.45 vhod skozi nov prizidek (vstopajo prvi). 

 



5.c: ob 7.45 vhod skozi nov prizidek (vstopajo drugi). 
 

 

PREDMETNA STOPNJA: 
6. a: ob 7.50, vhod pri rondoju (vstopijo prvi). 

6. b: ob 7.50, vhod pri rondoju (vstopijo drugi). 

 
7. a: ob 7.45, vhod pri rondoju (vstopijo drugi). 

7. b: ob 7.45, vhod pri rondoju (vstopijo prvi). 

 
8. a: ob 7.40, vhod pri telovadnici s Paplerjeve (vstopijo drugi). 

8. b: ob 7.40, vhod pri telovadnici s Paplerjeve (vstopijo prvi). 

 
9. a: ob 7.40, vhod skozi nov prizidek (vstopijo drugi). 

9. b: ob 7.40, vhod skozi nov prizidek (vstopijo prvi). 
 

 

3. RAZPORED KOSIL: velja od 15. 2. do 19. 2. 2021 
 
RAZRED PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. a 12:20 11:35 11:35 11:35 11:35 

2. b 12:20 12:20 11:35 12:20 11:35 

2. c 12:45 12:45 12:45 12:45 12:10 

3. a 12:50 12:50 12:50 12:50 12:00 

3. b 12:55 12:55 12:55 12:55 11:55 

3. c 12:20 12:20 12:20 12:20 11:35 

4. a 13:05 12:30 12:30 13:05 11:45 

4. b 13:10 12:35 12:35 13:15 11:40 

4. c 12:45 12:25 12:25 12:25 11:35 

5. a 13:10 13:15 12:50 13:15 12:10 

5. b 12:20 13:16 12:20 13:10 12:20 

5. c 12:20 13:10 12:20 13:10 12:20 

6. a 11:35 (9) 

12:25 (11) 

13:20 12:25 (11) 

13:15 (9) 

12:35 12:20 

6. b 12:25 TJA 13:15 13:20 TJA 11:40 (10) 

12:35 (10) 

11:35 (10) 

12:20 (10) 

7. a 13:10 11:30 13:20 12:20 11:30 

7. b 12:35 11:35 (9) 

13:15 (7) 

11:35 12:30 12:25 (7) 

13:15 (9) 

8. a 12:30 12:20 13:15 11:30 13:10 

8. b 12:30 12:25 12:20 11:30 12:25 

9. a 12:20 13:10 13:10 12:25 12:30 

9. b 11:30 13:20 11:30 13:10 12:35 

 


