
OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOL. LETA  2021/22 

 
Organizacija dela na šoli bo enaka, kot je bila v šolskem letu 2020/21, torej na osnovi priporočil MIZŠ in 

NIJZ. 

Maske so obvezne za vse osebe v vseh šolskih prostorih, razen za učence od 1. do 5. razreda, za katere so 

maske obvezne le v skupnih prostorih. 

Pouk smejo obiskovati le zdravi učenci in zaposleni. 

Za zdravje učencev odgovarjajo starši. 

 

Prvošolčki pridejo v šolo s svojimi starši, ki morajo po odloku Vlade RS izpolnjevati pogoj PCT (okrožnica 

MIZŠ). 

Pouk za učence od 2. do 9. razreda se na Osnovni šoli Dob in Podružnični šoli Krtina prične v sredo, 1. 

septembra 2021, ob 8.20 uri. 

MATIČNA ŠOLA 

Šola bo odprta od 8.05 dalje. Vhod za učence od 2. do 5. razreda je ob igrišču v gozdičku. Učenci si prvi 

šolski dan ob vhodu temeljito obrišejo obuvala in se obuti odpravijo proti učilnicam. Učilnice bodo označene. 

V primeru, da bodo učenci imeli težave pri iskanju razreda, naj se obrnejo na dežurnega učitelja na hodniku. 

Učenci novinci počakajo na hodniku ob tajništvu, se usedejo na klop s primerno razdaljo cca 1,5 metra, da 

jih odpeljemo v izbrani razred. 

Vhod za učence od 6. do 9. razreda je skozi stranski ali glavni vhod matične šole. Učenci 6. razreda si ob 

vhodu temeljito obrišejo obuvala in se obuti odpravijo v izbrano učilnico. Učenci od 7. do 9. razreda se 

preobujejo ob njihovih, že izbranih garderobnih omaricah in odidejo do svojega matičnega razreda. 

PŠ KRTINA 

Šola bo odprta od 8.05 dalje. Vhod za učence 2. in 3. razreda je skozi glavni vhod novega dela šole. Učenci 

si prvi šolski dan ob vhodu temeljito obrišejo obuvala in se obuti odpravijo proti učilnicam. Učilnice bodo 

označene. 

Vhod za učence 4. in 5. razreda je skozi vhod starega dela šole. Učenci si prvi šolski dan ob vhodu temeljito 

obrišejo obuvala in se obuti odpravijo proti učilnicam. Učilnice bodo označene. 

V primeru, da bodo učenci imeli težave pri iskanju razreda, naj se obrnejo na dežurnega učitelja na hodniku.  

POZOR! 

Ob vhodu v šolo je razkuževanje rok obvezno. 

 

Prvi dan pouka bodo imeli učenci od 2. do 5. razreda največ 5 ur pouka. Urnik je objavljen v e-Asistentu. 

S poukom zaključijo najkasneje ob 12.45. 

Jutranjega varstva ne bo, podaljšano bivanje bo organizirano do 16. ure. 

Učenci od 6. do 9. razreda imajo spremenjeni le prvi 2  uri pouka v razredno uro, vse ostalo pa 

poteka po rednem urniku. Urniki so objavljeni na spletni strani šole in v e-Asistentu. 

 

Učenci naj prinesejo s seboj vse potrebno za pouk, pisalni pribor in šolske copate. 

 

Prvi šolski dan bodo za prijavljene učence organizirani naslednji obroki: malica, kosilo in popoldanska 

malica. 

Starši, pogovorite se s svojimi otroki o varni poti do šole. 

ŠOLSKI PREVOZI 

Vozni red šolskega avtobusa za prvi šolski dan je objavljen na spletni strani OŠ Dob.  

Prijavnice za šolske prevoze, ki jih bodo učenci prejeli na prvi šolski dan, morajo učenci izpolnjene vrniti 

razrednikom najkasneje do petka, 3. 9. 2021. 

V primeru, če prijavnice ne bo, učenec od ponedeljka, 6. 9. 2021, dalje ni opravičen do brezplačnega šolskega 

prevoza. 

 

  

MATIČNA ŠOLA / matične učilnice 



 MATIČNE UČILNICE v šolskem letu 2021/22 z razredniki 

1.a Pritličje ob vhodu razredne stopnje/ Urška Kokelj 

1.b Pritličje ob vhodu razredne stopnje/ Vera Vene 

2.a Pritličje ob vhodu razredne stopnje/ Maja Lamberšek  

2.b Pritličje ob vhodu razredne stopnje/ Mateja K. Jesenovec 

3.a Prvo nadstropje ob tajništvu/ Jadranka Peterc 

3.b Prvo nadstropje ob tajništvu/ Mateja Sotošek 

4.a Prvo nadstropje ob tajništvu/ Barbara Blaž Zabukovec 

4.b 
Drugo nadstropje ob pisarni ravnateljice/ Katarina Učakar (namesto 

Barbare Vidmar) 

5.a Drugo nadstropje ob pisarni ravnateljice/ Vesna Kosmatin 

5.b Drugo nadstropje ob pisarni ravnateljice/ Lana Klopčič 

6.a Drugo nadstropje/ učilnica GUM/ Karmen Banko 

6.b Drugo nadstropje/ učilnica GOS/ Barbara Kalšek Šumah 

6.c Drugo nadstropje/ učilnica TJA1/ Ksenija Božak 

7.a Prvo nadstropje/ učilnica SLO2/ Ines Sadar 

7.b Klet/ učilnica MAT/ Jasmina Malič 

  

8.a 1. nadstropje / učilnica LUM/ razrednik Tina Lanišek 

8.b 1. nadstropje / učilnica ZGO-TJA/ razrednik Suzana Fučec 

8.c 1. nadstropje / učilnica SLO1/ razrednik Jasna Zorenč 



9.a Klet/ učilnica GEO / razrednik Anja Rajh 

9.b Klet/ učilnica FIZ/ razrednik Blanka Kren 

9.c Klet/ učilnica MAT-TIT/ razrednik Sonja Najman Vedenik 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRTINA / matične učilnice 

 MATIČNE UČILNICE v šolskem letu 2020/21/ razrednik 

1.K Novi del šole/ prvo nadstropje / Anja Kokalj  

2.K Novi del šole/ prvo nadstropje/ Elizabeta Pirnat  

3.K Stari del šole/ prvo nadstropje / Ana Slapar 

3.L Stari del šole/ zgornje nadstropje/ Petra Murn 

4.K Stari del šole/ pritličje ob vhodu/ Tjaša Vilar 

5.K Stari del šole/ prvo nadstropje/ Lidija Gomboc 

 

  

Vodstvo in zaposleni OŠ Dob 

Dob, 31. 8. 2021 

 


