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OSNOVNA ŠOLA TRNOVO 
Karunova ulica 14 a 

1000 Ljubljana 
tel: 01 283 35 64 

URL: www.ostrnovo.si 
       

 Ljubljana, 26. 8. 2021  

 

 

 

OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA 2021/2022  

  

 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda,  

 

pred nami je začetek novega, izjemnega, enkratnega in zgodovinskega šolskega leta, ki ga 

bomo pričeli s poukom ne v šolski stavbi OŠ Trnovo, ampak na treh različnih lokacijah, toda 

le do konca decembra 2021. Po novem letu se vračamo v prenovljeno in varno šolo. 

Zavedamo se, da bodo naslednji meseci zahtevali prilagajanje, strpnost, potrpežljivost in 

doslednost vseh nas, učencev, zaposlenih in staršev, a smo prepričani, da bomo uspešno 

prestali ta velik izziv. 

 

Za lažji začetek novega obdobja vam pošiljamo pomembne informacije glede organizacije in 

logistike pouka na novi lokaciji, kjer bo potekal pouk za vaše otroke, in sicer v prostorih  

Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana-Šentvid.  

 

 

1. POUK  

 

Prvi šolski dan bo v sredo, 1. septembra 2021. Pouk se bo pričel ob 8.20 na Zavodu sv. 

Stanislava. Prvi dve uri bosta razredni uri, ostale ure bodo potekale po urniku. Učenci naj 

imajo s seboj copate, beležko in potrebščine za predmete, ki so ta dan na urniku. Obvezni in 

neobvezni izbirni predmeti se prvega šolskega dne ne bodo izvajali. 

 

Na lokaciji se bo izvajal redni pouk v matičnih učilnicah po urniku dostopnem v eAsistentu 

(dostop s spletne strani šole), obvezni in neobvezni izbirni predmeti, izbirni predmeti in dnevi 

dejavnosti v skladu z načrtom aktivov ter učna in dodatna strokovna pomoč. Pouk v manjših 

učnih skupinah bo prilagojen prostorskim in časovnim zmogljivostim na lokaciji. Pouk 

predmetov, ki potekajo v specializiranih učilnicah, bo potekal v dogovoru z vodstvom in 

učitelji Zavoda sv. Stanislava. O tem bodo učenci pravočasno in sproti obveščeni. Matične 

učilnice bodo objavljene na šolski spletni strani. 
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2. PREVOZ NA IN Z LOKACIJ 

 

Od prvega šolskega dne bo organiziran avtobusni prevoz iz Trnovega do Zavoda sv. Stanislava, 

ki smo ga  organizirali v sodelovanju s prometnimi strokovnjaki Ljubljanskega potniškega 

prometa,  Oddelkom za promet Mestne občine Ljubljana in Redarsko službo Ljubljana.  

 

Odhod avtobusov 

 

Trnovo – Zavod sv. Stanislava 

 

Učenci od šestega do devetega razreda se bodo vozili na Zavod sv. Stanislava z osmimi  

navadnimi avtobusi z dveh postaj: 

• učenci 6. in 7. razreda se bodo zbirali na ploščadi pri DEOS Trnovo, kjer jih bodo 

čakali učitelji spremljevalci s tablami z oznako oddelka. Zbor učencev 6. razreda bo 

ob 7.30, odhod dveh avtobusov bo ob 7.40. Zbor učencev 7. razreda bo ob 7.35, 

odhod dveh avtobusov ob 7.45. 

• učenci 8. in 9. razreda  se bodo zbirali na ploščadi ob avtobusni postaji pri Trnovskih 

vratih, kjer jih bodo čakali učitelji spremljevalci s tablami z oznako oddelka. Zbor 

učencev 9. razreda bo ob 7.30, odhod dveh avtobusov ob 7.40. Zbor učencev 8. 

razreda bo ob 7.35, odhod dveh avtobusov ob 7.45. 

 

Učenci, ki bodo pričeli pouk z drugo šolsko uro, se bodo zbrali ob 8.40 na ploščadi pri DEOS 

Trnovo (6., 7.r) ali na ploščadi pri Trnovskih vratih (8., 9.r) in se v spremstvu učiteljev odpeljali 

ob 8.45.  

 

Avtobusi bodo vozili po obvoznici  in učence odložili pred vhodom v dijaški dom na Zavodu 

sv. Stanislava. Ocenjen čas vožnje je 20 min. 

 

Ker naši odhodi vplivajo tudi na vozne rede Ljubljanskega potniškega prometa, bodo avtobusi 

odpeljali točno ob napovedanem času. Prosimo vas, da poskrbite, da bo vaš otrok na zbirnem 

mestu ob navedenem času. V primeru, da bo otrok zamudil, za prevoz poskrbijo starši. Ravno 

tako vas prosimo, da poskrbite za varen prihod vaših otrok na zbirno mesto. Parkirišče za 

kratkotrajno parkiranje staršev ob transformatorski postaji bo sicer dosegljivo, a je število 

mest omejeno. 

 

Če boste starši sami poskrbeli za prevoz otroka do lokacije v celotnem obdobju izobraževanja 

na nadomestnih lokacijah, prosimo, da o tem obvestite ga. Matejo Zalaznik, pomočnico 

ravnateljice, na njen elektronski naslov mateja.zalaznik@guest.arnes.si. 

 

 

Zavod sv. Stanislava – Trnovo  

 

Avtobusi bodo odpeljali z Zavoda sv. Stanislava na Trnovo v več terminih, odvisno od zaključka 

pouka in odhodov na kosilo: 

mailto:mateja.zalaznik@guest.arnes.si
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• ob 12.20, s pričakovanim prihodom v Trnovo ob 12.40, za učence, ki ta dan zaključijo 

pouk s 4. šolsko uro, 

• ob 13.10, s pričakovanim prihodom v Trnovo ob 13.30, za učence, ki ta dan zaključijo 

pouk s 5. šolsko uro, 

• ob 14.00, s pričakovanim prihodom v Trnovo ob 14.20, za učence, ki ta dan zaključijo 

pouk s 6. šolsko uro, 

• ob 14.45, s pričakovanim prihodom v Trnovo ob 15.10, za učence, ki ta dan zaključijo 

pouk s 7. šolsko uro. 

 

Učenci, ki niso prijavljeni na kosilo, bodo počakali na učence, ki bodo na kosilu. 

Avtobusi bodo pripeljali učence do avtobusne postaje Ziherlova (na Barjanski cesti).  

 

Individualen prihod in odhod učencev na Zavod sv. Stanislava je možen le za vse dneve v 

tednu ob predhodni najavi in ne na posamične dneve. V primeru, da mora učenec/učenka 

izjemoma oditi z lokacije prej, o tem obvezno obvesti razrednika ali učitelja, ki ga/jo uči to 

uro. 

 

Med prevozom veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v skladu s 

priporočili NIJZ za avtobusni prevoz (obvezno nošenje mask, medosebna razdalja med 

mehurčki).  

 

 

3. PREHRANA  

 

Prvi šolski dan bo organizirana malica in kosilo po predhodnem naročilu. V prvem tednu 

popoldanske malice ne bo. Vse ostale dneve bodo otroci prejemali obroke, na katere so 

naročeni. Pripravljali jih bodo na Zavodu sv. Stanislava.    

 

 

4. DOSTOP STARŠEV DO LOKACIJE 

 

V določenih primerih, kot sta npr. prevzem bolnega otroka ali dogovorjeni sestanek s 

strokovnimi delavci ali vodstvom šole, starši lahko dostopajo na Zavod sv. Stanislava na 

glavnem vhodu stavbe ob upoštevanju pogojev, ki jih opredeljuje zakonodaja. Oglasijo se pri 

glavnem receptorju, ki jih usmeri naprej. 

 

5. RODITELJSKI SESTANKI 

 

Prvi roditeljski sestanki bodo potekali predvidoma virtualno na Zoomu v terminih, objavljenih 

na šolski spletni strani (Starši-Roditeljski sestanki). Povezavo do sestanka bodo staršem 

posredovali razredniki. V primeru, da bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo sestanki 

potekali na Zavodu sv. Stanislava, ob upoštevanju zakonodaje in ukrepov za preprečevanje 
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širjenja okužbe s SARS-CoV-2. V tem primeru na roditeljski sestanek naj pride le eden od 

staršev.  

 

6. UKREPI POVEZANI Z EPIDEMIOLOŠKIMI RAZMERAMI  

 

V šolo naj prihajajo zdravi otroci, saj s tem skrbimo za njihovo zdravje in zdravje drugih, s 

katerimi prihajajo v stik.  

 

Učenci nosijo maske med poukom, v skupnih prostorih in med avtobusnim prevozom, v 

skladu z navodili pristojnih inštitucij (MIZŠ,  Ministrstvo za zdravje, NIJZ). V primeru, da se 

ukrepi spremenijo, vas bomo pravočasno obvestili. 

 

Ostali ukrepi, ki jih bomo izvajali za preprečevanje širjenja okužbe, so redno umivanje rok, 

upoštevanje medosebne razdalje, redno razkuževanje prostorov  in redno zračenje učilnic v 

skladu s priporočili NIJZ. 

 

Če vaš otrok zboli z znaki/simptomi, značilnimi za covid-19 ali bo potrjena okužba s SARS-

CoV-2  pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z 

drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali 

dežurnega zdravnika.  V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z 

okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.  

 

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja 
okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.  
 
 
7. DELOVANJE UPRAVE IN ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 
Uprava bo delovala na treh lokacijah. Tajništvo in računovodstvo ima pisarno na Salezijanskem 
zavodu Rakovnik, pomočnica ravnateljice na Kampusu, organizatorka šolske prehrane na 
Trnovem, ravnateljica pa na vseh treh lokacijah po razporedu oziroma potrebi. 
 
Tudi šolska svetovalna služba bo delovala na vseh treh lokacijah po razporedu oziroma 
potrebi.  
 
Sestanki staršev z vodstvom šole in šolsko svetovalno službo bodo potekali virtualno ali na 
posamezni lokaciji po dogovoru.  
 
Kontakti so že objavljeni na šolski spletni strani. 
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8. NADALJNJE INFORMIRANJE 

Vse nadaljnje informacije o poteku pouka, ukrepih, ki jih zagotavlja šola v skladu s priporočili 
pristojnih inštitucij ter pripravah na možnost izobraževanja na daljavo boste prejeli na 
roditeljskih sestankih, šolski spletni strani, obvestilih vodstva šole in razrednikov. 

Na spletni strani šole so objavljene telefonske številke kontaktov, ki veljajo v času prenove.  
 

Za zaključek 

Projekt sanacije šole je izjemno zahteven in smo vanj na različne načine poleg izvajalcev del 
vključeni vsi, učenci, zaposleni, starši in širše okolje. Pouk na treh različnih lokacijah uvaja v 
dosedanjo organizacijo šolskih procesov nove dimenzije in nove zahteve ter bo terjal od vseh 
nas nenehno prilagajanje na nove okoliščine. Pri načrtovanju novega šolskega leta smo vključili 
vse znane okoliščine in informacije, zavedamo pa se, da se bodo ob izvajanju načrta pojavljale 
nove situacije, ki jih ni mogoče predvideti. Le s sodelovanjem, strpnostjo, medsebojno 
pomočjo bomo kos temu zahtevnemu izzivu, zato vse vključene prosimo za pozitivno 
naravnanost, podporo in pomoč. 

V naslednjih mesecih bomo gostje pri gostiteljih, ko so nas prijazno sprejeli in se potrudili, da 
bo naše delo potekalo čim bolj tekoče. Spoštujmo njihovo gostoljubje in pravila, ki jih imajo. 

Lep prvi šolski dan in srečno novo šolsko leto želimo vam in vašim otrokom. 

 

mag. Đulijana Juričić, ravnateljica in kolektiv OŠ Trnovo 
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