
                                                    Osnovna šola Velika Nedelja      

Velika Nedelja 13 
2273 Velika Nedelja 

 

Tel: 02 713 62 00 
Faks: 02 713 62 05 

E-pošta: o-vn.mb@guest.arnes.si 

________________________________________________________________ 
 

     PRVI ŠOLSKI DAN 
01.09. 2021 

 
 
Predviden potek dneva za 1. razred na matični šoli:   
 
Sprejem prvošolcev in njihovih staršev bo v prostorih OŠ Velika Nedelja.  Starši in učenci se 
zberejo pred šolo ob 10. uri. Starši in učenci bodo prejeli vse potrebne informacije za novo 
šolsko leto ter nato skupaj odšli domov. 
PROGRAM: 
10.00:  prihod staršev in učencev pred Osnovno šolo Velika Nedelja 
10.05:  pozdrav ravnatelja  
10.15: odhod učencev v učilnico 1. a razreda in »skok učencev v prvi razred« z učiteljico in 
pomočnico učiteljice  
10.35:2. strokovna delavka ostane v učilnici z učenci/ informacije za starše v razredu s strani 
razredničarke 
11. 00: pogostitev prvošolčkov in staršev v jedilnici 
11.35: »presenečenje« 
12.00: zaključek prvega šolskega dne za 1. razred 
 
 
 
Predviden potek dneva za 1. razred na podružnični šoli:   
 
Sprejem prvošolcev in njihovih staršev bo na podružnici Podgorci.  Starši in učenci se zberejo 
pred šolo ob 10. uri. Starši in učenci bodo prejeli vse potrebne informacije za novo šolsko 
leto ter nato skupaj odšli domov. 
 
PROGRAM: 
10.00:  prihod staršev in učencev pred podružnično šolo Podgorci 
10.05:  pozdrav vodje podružnice (ravnatelj pozdravi tudi zaposlene v 1. razredu) 
10.10: odhod učencev v učilnico 1. b razreda in »skok učencev v prvi razred« z učiteljico in 
pomočnico učiteljice/starši gredo v jedilnico 
10.30: nagovor ravnatelja 
10.40: informacije razredničarke jedilnici/pravljica za učence (2. strokovna delavka) 
11.00: pogostitev v jedilnici 
11. 30: »presenečenje« 
12.00: zaključek prvega šolskega dne za 1. razred 
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Predviden potek dneva za učence 2. – 5. razreda : 
Učenci se zbirajo v matičnih učilnicah. 
8. 20-9.05: razredna ura 
9.10-9.55: razredna ura 
9.55-10.15: malica 
10.15-11.00: pouk 
11.05.-11.30: pouk 
11.35: OPB 
12.00: kosilo 
11.30-16.00: OPB 
 
Predviden potek dneva za 6. – 9. razreda : 
Učence šestih razredov bosta razredničarki počakali pred šolo. Zbiranje učencev se prične 
ob 7.30 uri. 
Varstvo za ostale učence je v jedilnici. 
8.20-9.05: razredna ura 
9.05-9.25: malica v matični učilnici 
9.25-10.10: razredna ura 
10.10-10.20: odmor 
10.20-11.30: pouk 
11.30 – kosilo 
 
 
 
 
VHODI V ŠOLO: 
Glavni vhod: 1.r,  4.-9.r (mobitel OPB) 
Vhod pri tajništvu: 2. in 3.r 
 
 
 
Zapora šolske poti od prehoda za pešce pri Sladoled Malina po stopnicah do šole od 1. 9. 
do 15. 9. 2021. Obhod za učence bo po pločniku do vrtca Velika Nedelja in navzgor po 
pločniku do šole in nazaj. 
 
 



Šolski avtobus (krožna vožnja, odhod iz Osluševcev): 
 
BUS 1: 6.45 (6.in 7. razred) 
BUS 2: 7.30 (8. in 9. razred) 

                  
POPOLDAN: 
BUS 1: 12.00: 8., in 9. razred 
BUS 2: 13.00: 6. r., 7. r. in OPB 

 
Šolski kombi (krožne vožnje, začetek pri OŠ  Velika Nedelja): 

 
1.:  6.20  1.: 12.20 
2.:  6.30  2.: 12.50 
3.:  6.45  3,: 13.15 
4.: 7.00  4.: 13.40 
5.: 7.15 (Vičanci-namesto šolskega avtobusa) 
 

Šolski kombi (krožne vožnji, začetek pri podružnici Podgorci): 
 
1.: 7.30  1.: 14.05 
2.: 7.40  2.: 14.15 
3.: 7.55  3.: 14.30 
4.: 8.10  4.: 14.45 

 
Prevozništvo opravlja Prevozništvo Gašparič iz Sodincev. Kontaktna številka šoferja je 041 

72 88 85. 

 

 

Učenci naj prinesejo s seboj beležko, pisalo in copate. 

Starši lahko vstopajo v šolo z izpolnjenim PCT pogojem. (izjema: PCT pogoja ob vstopu v šolo 

ni potrebno upoštevati staršem učencev 1., 2. in 3. razreda.) 

 
 
Stanislav Bezjak, prof.  
ravnatelj 
                                           

 


