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Datum: 29. 3. 2021 

 

OBVESTILO  

Spoštovani starši in skrbniki. 

Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja 

nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. 

Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V tem času bo vzgojno-izobraževalno 

delo za vse učence od 1. do 9. razreda osnovne šole potekalo na daljavo. 

Vsa navodila, ki se nanašajo na pouk na daljavo, bodo učenkam in učencem podali 

strokovni delavci.  

Odlok Vlade RS določa tudi izvedbo nujnega varstva izključno za tiste učenke in 

učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša (ali eden od staršev, ki je 

samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu 

Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v 

poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi 

potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba ali 

eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. 

Potrdilo je priloga k obvestilu. 

V primeru, da boste od četrtka, 1. 4. 2021, tovrstno varstvo potrebovali, vas prosimo, 

da to sporočite vašemu razredniku oz. razredničarki do srede, 31. 3. 2021, do 12. 

ure. Prav tako vas prosimo, da dokazilo – potrdilo delodajalca – dostavite v tajništvo 

šole najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 14. ure.  

Obveščamo vas tudi o možnosti naročila toplega obroka za učenke in učence, ki 

se bodo šolali na daljavo. Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni tisti učenci 

šole, ki imajo subvencionirano kosilo, ostali boste plačilo poravnali po položnici.  

Prijavite zbiramo na telefonski številki 07 48 81 900 (tajništvo). Navedite ime in priimek 

otroka ter razred, ki ga obiskuje. 

Če želite topel obrok prejeti že v četrtek, 1. 4. 2021, se prijavite najkasneje do srede, 

31. 3. 2021, do 8. ure.  

Topel obrok boste lahko prevzeli vsak delovni dan (v času pouka na daljavo) med 

12. in 13. uro pred vhodom v kuhinjo (ob garaži šolskega kombija). Za prevzem 

potrebujete primerno posodo (npr. menažna posoda).  

 

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi! 

Vinko Hostar, ravnatelj 


