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Priloga 2 
 

RAZPORED PRVEGA RODITELJSKEGA SESTANKA 
 
Spoštovani starši! 

Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja v državi bo prvi roditeljski sestanek za starše od 2. 
do 9. razreda potekal pod posebnimi pogoji, z upoštevanjem priporočil Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. 
 
Na roditeljskem sestanku vas želimo seznaniti o celotni organizaciji dela v šolskem 
letu 2021/22. 
 
Zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-
2, vas prosimo, da: 
- se roditeljskega sestanka udeleži samo eden od staršev oz. skrbnikov,  
- se roditeljskega sestanka udeležijo le zdrave osebe, 
- v šolo vstopate v spremstvu razrednika oz. drugega strokovnega delavca in upoštevate 
navodila le-teh, 
- v šolo vstopate le z zaščitno masko in si ob vstopu razkužite roke,  
- pri vsem tem upoštevate varnostno razdaljo 1,5 – 2 metrov in 
- bodite točni.         
                                                                                                       
 

Datum/ura Razred Zbirno mesto Prostor Izhod 
2. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
2. A vhod za 1. razred – 

vhod 2 
učilnica vhod za 1. 

razred – vhod 2 
2. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
2. B vhod za 1. razred – 

vhod 2 
učilnica vhod za 1. 

razred – vhod 2 
2. 9. 2020 ob 

17.30 uri 
2. C vhod za 1. razred – 

vhod 2 
učilnica vhod za 1. 

razred – vhod 2 
2. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
7. A glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica vhod od 6.-9. r.  

– vhod 3 
2. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
7. B glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica vhod od 6.-9. r.  

– vhod 3 
2. 9. 2021 ob 

17.30 uri 
7. C glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica vhod od 6.-9. r.  

– vhod 3 
 

Datum/ura Razred Zbirno mesto Prostor Izhod 
2. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
2.- 5. PŠ 
Strunjan 

igrišče  učilnica glavni vhod šole  

 

 

 

 

 

 



 

Datum/ura Razred Zbirno mesto Prostor Izhod 
6. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
3. A vhod za 1. razred 

– vhod 2 
učilnica vhod za 1. 

razred – vhod 2 
6. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
3. B vhod za 1. razred 

– vhod 2 
učilnica vhod za 1. 

razred – vhod 2 
6. 9. 2021 ob 

17.30 uri 
3. C vhod za 1. razred 

– vhod 2 
učilnica vhod za 1. 

razred – vhod 2 
6. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
6. A glavni vhod šole 

– vhod 1 
jedilnica/učilnica glavni vhod 

šole – vhod 1 
6. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
6. B glavni vhod šole 

– vhod 1 
jedilnica/učilnica glavni vhod 

šole – vhod 1 
6. 9. 2021ob 

17.30 uri 
6. C glavni vhod šole 

– vhod 1 
jedilnica/učilnica glavni vhod 

šole – vhod 1 
 

Datum/ura Razred Zbirno mesto Prostor Izhod 
7. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
4. A glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica glavni vhod šole 

– vhod 1 
7. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
4. B glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica glavni vhod šole 

– vhod 1 
7. 9. 2021 ob 

17.30 uri 
4. C glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica glavni vhod šole 

– vhod 1 
7. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
8. A vhod od 6.- 9. r.  – 

vhod 3 
učilnica vhod od 6.- 9. r.  

– vhod 3 
7. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
8. B vhod od 6.- 9. r.  – 

vhod 3 
učilnica vhod od 6.- 9. r.  

– vhod 3 
7. 9. 2021 ob 

17.30 uri 
8. C vhod od 6.- 9. r.  – 

vhod 3 
učilnica vhod od 6.- 9. r.  

– vhod 3 
 

Datum/ura Razred Zbirno mesto Prostor Izhod 
8. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
5. A glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica glavni vhod šole 

– vhod 1 
8. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
5. B glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica glavni vhod šole 

– vhod 1 
8. 9. 2021 ob 

17.30 uri 
5. C glavni vhod šole – 

vhod 1 
učilnica glavni vhod šole 

– vhod 1 
8. 9. 2021 ob 

16.30 uri 
9. A vhod od 6.- 9. r.  – 

vhod 3 
učilnica vhod od 6.-9. r.  

– vhod 3 
8. 9. 2021 ob 

17.00 uri 
9. B vhod od 6.- 9. r.  – 

vhod 3 
učilnica vhod od 6.-9. r.  

– vhod 3 
8. 9. 2021 ob 

17.30 uri 
9. C vhod od 6.- 9. r.  – 

vhod 3 
učilnica vhod od 6.-9. r.  

– vhod 3 
 

Želim vam lep in prijazen začetek šolskega leta in vas lepo pozdravljam. 

 

Tanja Vincelj, ravnateljica 

  

 

 


