
 
Osnovna šola Polzela 

Šolska ulica 3, 3313 Polzela 
tel. 03 703 31 12 

e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

Datum: 22. 9. 2016 
 
 
Spoštovani starši! 
 

V skladu z Letnim delovnim načrtom bomo v soboto, 24. 9. 2016, izvedli celostni 

športni dan Malteški tek po hmeljskih poteh & Šport Špas prireditev. S tem delovnim 

dnem bomo nadomestili ponedeljek, 2. 1. 2017. 

Obvestilo s prijavnico ste že prejeli, sedaj pa vas želimo seznaniti še z nekaterimi 

dodatnimi informacijami.  

 

Jutranje varstvo za učence 1. razredov in  jutranje varstvo vozačev za učence od 2. do 

5. razreda ne bosta organizirana. Malica bo organizirana za vse učence, kosila ta dan 

ne bo. Oddelki podaljšanega bivanja ne bodo organizirani. Učenci, ki niso vozači, 

bodo odšli  po končanem delovnem dnevu domov, učenci vozači pa na avtobus po 

urniku.  

 
 
Avtobusni prevoz bo potekal po sledečem voznem redu: 
 
                                                                                                    
Relacija:  Podvin – Dobrič - Andraž (zadružni dom) - OŠ Polzela 
 
prihod: 7.10 (Podvin križišče) - 7.25 (zadružni dom Andraž) - 7.45 (OŠ Polzela) 
 
 
Relacija:  Založe -  Podsevčnik - Andraž (zadružni dom) - OŠ Polzela 
 
prihod: 7.10 (Založe) - 7.25 (zadružni dom Andraž) - 7.27 (Vodosteč) - 7.35 (žel.  
              postaja) - 7.45 (OŠ Polzela) 
 
 povratek:12.40 ( vse smeri) 
  
 
Relacija:  Ločica - Breg 
 
prihod: 7.50 (Ločica AP ) - 7.55 (Otorepec) - 7.58 (Breg) - 8.10 (OŠ Polzela) 
  
povratek: 12.30  (vse smeri) 
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Relacija:  Neža Maurer -  OŠ Polzela 
 
prihod : 7.50 (Neža Maurer – Meklav) -  8.00 (OŠ Polzela) 
  
povratek: 12.40   
 
 
Relacija:  Lovče - Andraž (zadružni dom) - POŠ Andraž 
 
prihod: 6.55 (Lovče) - 7.17 (POŠ Andraž)  - 7.25 (zadružni dom Andraž)   
  
 
Relacija: Topolovec - POŠ (Andraž) zadružni dom 
  
prihod: 7.19 (Topolovec) – 7.22 (POŠ Andraž) – 7.25 (zadružni dom)   
  
povratek: 12.40 (vse smeri) 
                   in prestop vozačev iz OŠ Polzela –Topolovec in Lovče - 13.00 
  
 

Otroci in spremljevalci POŠ Andraž bodo zjutraj vstopili na šolski avtobus pri 

Domu krajanov v Andražu ob 7.25 uri.  

 

Po prireditvi bo vozni red prilagojen dejanskemu stanju učencev in so možna 

odstopanja do 15 minut. Dodatne informacije glede prevoza na ta dan lahko starši 

pridobijo na številki 041404699. 

 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas prijazno pozdravljamo. 

 
 
 
Pripravila                                                                                                 Ravnateljica 
Simona Tomšič                                                                              mag. Bernardka Sopčič 

 

 


