
Osnovna šola Polzela 
Šolska ulica 3, 3313 Polzela 

tel. 03 703 31 00 
e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

Datum: 14. 3. 2019 
 
NUJNO 
 
Spoštovani starši, 
 
obveščamo vas, da se bodo jutri, 15. 3. 2019, menjala okna v igralnici 9. Ob 12. uri bomo otroke 
preselili v novo telovadnico, kjer bodo počivali in se oddajali do 14.30. Po tej uri jih boste lahko 

prevzeli v igralnicah 7/8. V ponedeljek bo spet vse potekalo po ustaljenem redu.  
 
Hvala vam za razumevanje in strpnost. 
 
Pripravila Sabina Posedel 
                                                                                                                                       Ravnateljica  
                                                                                                                             mag. Bernardka Sopčič 
 
 
 
 
 
 
  
 

Osnovna šola Polzela 
Šolska ulica 3, 3313 Polzela 

tel. 03 703 31 00 
e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

Datum: 14. 3. 2019 
 
NUJNO 
 
Spoštovani starši, 
 
obveščamo vas, da se bodo jutri, 15. 3. 2019, menjala okna v garderobi oddelkov 1 in 2. Zato vas 
prosimo, da ob odhodu domov vzamete s sabo vse svoje stvari in izpraznite garderobne omarice. 
V ponedeljek zjutraj bo vse potekalo po ustaljenem redu in boste svoje stvari prinesli nazaj. 
 
Hvala vam za razumevanje in strpnost. 
 
Pripravila Sabina Posedel 
                                                                                                                                       Ravnateljica  
                                                                                                                             mag. Bernardka Sopčič 
 

 
 
 



Osnovna šola Polzela 
Šolska ulica 3, 3313 Polzela 

tel. 03 703 31 00 
e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

Datum: 14. 3. 2019 
 
NUJNO 
 
Spoštovane sodelavke, 
 
obveščamo vas, da se bodo jutri, 15. 3. 2019, menjala okna v igralnici 9,  kuhinji, pisarni, 
garderobi in umivalnici oddelkov 1 in 2 ter likalnici.  
 
KUHINJA – do 14.30 umakniti vse od oken in prekriti s folijo omare, pulte … kar se da, se izprazni 
v telovadnico (v omaro na tleh) in prekrije s folijo. Ob 14.30 se vozički odpeljejo v novo telovadnico, 
ki se zaklene. Na vozičke se lahko naloži vse tisto, kar je potrebno umakniti … v nedeljo popoldne 
bi se uredila kuhinja za delo v ponedeljek (dogovor s Sebastjanom, čistilkami …). 
 
PISARNA – do 12. ure delo poteka nemoteno, po 12. uri pisarna ne obratuje, vsebina omare pri 
oknu se izprazni, računalnik in tiskalnika se odklopi in umakne (Sebastjan) , vse ostalo se prekrije s 
folijo. V nedeljo popoldne in ponedeljek  zjutraj se pisarna ponovno uredi za delo.  
 
GARDEROBA DOJENČKI – oddajanje poteka nemoteno, starši ob odhodu garderobe izpraznijo in 
odnesejo domov vse svoje stvari. V ponedeljek prinesejo nazaj. Omare se ob odhodu zadnje delavke 
ovijejo s folijo.  
 
LIKALNICA – ob združitvi oddelkov 1 in 2 se ves tekstil, deska in likalnik, umakne v igralnico 1, ki 
se nato zaklene. 
 
UMIVALNICA DOJENČKI – dopoldne se iz umivalnice umakne čim več stvari, lahko se uporabi 
igralo v avli, ki se nato prekrije s folijo. Ob združitvi oddelkov 1 in 2 se preostale stvari umakne v 
igralnico 1, ki se nato zaklene. V ponedeljek zjutraj se do 8. ure umivalnica, likalnica in igralnica 1 
pripravijo za nemoteno delo.  
 
Hvala vam za razumevanje in strpnost. 
 
Pripravila Sabina Posedel 
                                                                                                                                       Ravnateljica  
                                                                                                                             mag. Bernardka Sopčič 
 

 


