
 

 

 

Spoštovani dijaki in starši! 
 

Lepo pozdravljeni v novem šolskem letu. Verjamemo, da ste pripravljeni na nove izzive, zato 
vam pošiljamo nekaj uporabnih informacij. 
 

 Program za prvi šolski dan - petek, 1. 9. 2017 
 

Kdaj? Kaj? Kje?  
10.30 -10.45 pozdrav ravnateljice predavalnica 003, pritličje 
10.45-12.30 spoznavanje razreda, 

razredničarke, šole, prevzem 
učbenikov 

glejte razpored na naslednji strani 

od 12.30 malica, zaključek jedilnica, pritličje 
 

 S seboj prinesite pisalo, beležko, svojo davčno in EMŠO številko. Prvi dan boste prevzeli 
tudi učbenike.  

 
 Če ste oddali prijavo na malico, jo boste lahko prevzeli v jedilnici, ki se nahaja v pritličju. 

             Subvencija malic: 
100 %  ...... malica zastonj, 
70 % ........ doplačilo 0,75€, 
40 % ........ doplačilo 1,45€. 

V kolikor niste upravičeni do subvencionirane prehrane, lahko malico kupite za 2,42€. Več si 
lahko preberete na šolski spletni strani www.frizerska.si pod zavihkom: dijaki/prehrana.  

 
 Prvi roditeljski sestanek bo v ponedeljek, 4. 9. 2017 ob 17. uri, v predavalnici 003 v 

pritličju. Veseli bomo vašega obiska.  
 

 Seznami razredov bodo objavljeni  v sredo, 30. 8. 2017 po 10. uri na vhodnih vratih šole. 
 

 Pošiljamo vam tudi dve potrdili za subvencionirano vozovnico za urejanje mesečne 
vozovnice. Če jih boste potrebovali več, se obrnite na razrednika. 
 

 Štiri potrdila o vpisu ste prejeli ob vpisu na šolo. Če jih boste potrebovali več, se obrnite 

na razrednika. 

 Delovne majčke za prakso prejmete konec septembra 2017 in so del obvezne opreme 
pri praksi. Stroški so bili prav tako vključeni v položnico, ki ste jo prejeli ob vpisu.  
 

 Na šoli imamo delovni zvezek za prakso, ki ste ga delno že plačali s položnico, ki ste jo 
dobili ob vpisu. Prosimo, da prinesete na prvo razredno uro odrezek plačane položnice 
ali kopijo odrezka ali potrdilo spletnega bančništva.  

http://www.frizerska.si/


 
 Razpored po učilnicah 

 

Razred Razrednik Učilnica E-pošta 

1. a Stanka Platiša Pogačnik 203 stanka.platisa@frizerska.si 

1. b Darja Pirkmaier Maklin 210 darja.pirkmaier@frizerska.si 

1. c Saša Hiti 206 sasa.hiti@frizerska.si 

1. d Vesna Navodnik Ocvirk 208 vesna.ocvirk@frizerska.si 

1. e Sonja Miklaužič 02 sonja.miklauzic@frizerska.si 

1. f Renata Strmec 207 renata.strmec@frizerska.si 
 
 

 Spoznavni tabor v Radencih ob Kolpi 
 

Izvedba v tej obliki ima poleg obveznega opravljanja ID naslednje cilje:  

 dijaki se bolje spoznajo in povežejo v času skupnega druženja in aktivnosti, kar posledično 
ustvari močnejše oddelčne skupnosti, 

 dijaki in učitelji se bolje spoznajo v drugačnem okolju in različnih dejavnostih. 
 

Športne dejavnosti (16 ur): kajak in kanu na Kolpi, kolesarjenje, plezanje, lokostrelstvo, pohod. 

Kulturne dejavnosti (8 ur): Trubarjeva domačija, kulturno-družboslovne vsebine in aktivnosti v domu. 

Socialne delavnice (6 ur): spoznavanje, krepitev razrednih skupnosti, učenje učenja. 

 
V primeru, da se dijak tabora ne udeleži, je dolžan dejavnosti nadomestiti v dogovoru z učitelji, ki 
dejavnost organizirajo. 
 

Razpored po razredih 
 

Razred Datum 

1. a in 1. e 6., 7. in 8. 9. 2017 

1. c in 1. f 11., 12. in 13. 9. 2017 

1. b in 1. d 13., 14. in 15. 9. 2017 
 
 

 Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na razredničarko (e-pošta zgoraj) ali 
pokličite v tajništvo šole (08/ 2055-700) ali pišite na info@frizerska.si. 

 
 
 

Veselimo se srečanja z vami! 
                                                        
 
Ljubljana, 23. 8. 2017                                                                                       Ravnateljica: Saša Hiti 
 

mailto:info@frizerska.si

