
 

PREVZEM OTROKA IZ PODALJŠANEGA BIVANJA DO 15.20 ure 

Spoštovani starši. 

Prosimo predajte naslednje informacije vsem osebam, ki pridejo po vašega otroka. 

Če pridete po otroka pred 15.20 uro pokličite na telefonsko številko skupine in počakajte pred 

ustreznim vhodom. Osebe, ki prevzamejo prvošolčke vstopijo v šolo z masko in počakajo prvošolčka 

na hodniku pred stekleno avlo. 

Telefonske številke skupin:  

OPB1: 051 247 379   OPB6: 051 247 432 

OPB2: 051 248 304   OPB7: 051 247 453 

OPB3: 051 247 381   OPB8: 051 247 463 

OPB4: 051 247 423   OPB9: 051 247 471 

OPB5: 051 247 430   OPB10: 051 247 483 

 

PREVZEM OTROKA IZ PODAJŠANEGA BIVANJA PO 15.20 uri iz združene skupine 

Prevzem otrok iz podaljšanega bivanja po 15.20 uri poteka v primeru suhega vremena pri vrtni uti. V 

tem primeru za prevzem otroka ni potrebno klicati na telefon. 

V primeru nestanovitnega in vremensko neugodnega stanja poteka prevzem otrok  iz združene 

skupine po naslednjem protokolu: 

 Oseba, ki je prišla po prvošolčka vstopi v šolo z masko, pokliče na telefonsko številko 

 041 810 038 ter počaka na hodniku ob stekleni avli. 

 

 Za prevzem vseh ostalih otrok iz združene skupine tudi pokličete na telefonsko številko  

041 810  038 ter počakate pred vhodom 3. 

Prosimo pokličite takrat, ko ste pred vhodom3. Če otrok ne pride ven v času 5 minut po klicu, 

pokličite še enkrat. Z otrokom se pogovorite o skrbi za lastne stvari ter o pomembnosti hitrega 

odhoda iz garderobe. V primeru pozabljenih stvari prosimo ne kličite nazaj. 

Vsa pozabljena oblačila boste lahko starši poiskali v tednu pred jesenskimi počitnicami, ko bomo 

naredili akcijo Pozabljena oblačila in ostale stvari /dežniki, plastenke…/ iščejo lastnike. O 

podrobnem poteku akcije boste naknadno pravočasno obveščeni. 

Če bomo vzeli  to  situacijo ko priložnost, da se otroci naučijo skrbnosti in odgovornosti za svoje 

stvari, nam bo morda vsem skupaj lažje. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje. 

         Aktiv OPB 


