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Osnovna šola Podlehnik 

Podlehnik 7/a 

2286 Podlehnik  

 

Podlehnik, 30. 3. 2021 

Številka: 60307/2021-249 

 

ZADEVA: Ponovni pričetek pouka na daljavo 

 

Spoštovani starši učenk in učencev od 1. do 3. razreda! 

 

Vlada RS je 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. Odlok zaenkrat velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 

2021. Včeraj, dne 29. 3. 2021 smo zavodi prejeli tudi navodila Ministrstva za 

izobraževanje, da se od četrtka, 1. 4. 2021, zaradi prepovedi zbiranja ljudi 

začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih 

šolah. Pouk v tem času poteka za vse razrede na daljavo, le za učenke in 

učence 1. triade, katerih starši so zaposleni v kritični infrastrukturi, bodo 

imeli v šoli organizirano nujno varstvo. 

 

Vsa navodila bodo učenke in učenci prejeli s strani njihovih 
razredničark. Tako bo od četrtka, 1. 4. 2021, ponovno potekal pouk na 
daljavo, s pričetkom jutranjega zbora učenk in učencev s svojimi 
razredničarkami. 
 
Nujno varstvo pa se organizira za učence 1. triade, 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 morate starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli 
predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. 
 
Prosimo vas, če nam sporočite, ali vaš otrok potrebuje nujno varstvo v času ponovnega 
zaprtja šole. To storite do jutri, srede, 31. 3. 2021, s podpisom spodnje izjave. Potrdilo 
delodajalca boste lahko šoli dostavili tudi kasneje, zaenkrat bo Vaša izjava, če sodite 
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v področje kritične infrastrukture, popolnoma dovolj. Otroci v nujnem varstvu bodo 
deležni strokovne oskrbe, prav tako bo poskrbljeno za vso šolsko prehrano. 
 
Če ste starši v dvomih ali Vam morda ni popoloma jasno, če sodi Vaše delovno mesto 
v sklop področij kritične infrastrukture, se prosim nemudoma obrnite telefonsko na 
gospo Anito Malovič, dosegljivo na 02 795 31 03 ali preko elektronskih naslovov 
anita.malovic@sola-podlehnik.si oz. tajnistvo@sola-podlehnik.si . 
 
 

V zadnjih dneh je naš zavod zapadel v precej nezavidljiv položaj za katerega 

menim, da morate biti seznanjeni iz prve roke. Žal se je število obolelih 

zaposlenih delavcev v našem zavodu povečalo na neobvladljivo visoko število. 

Tako imamo v vrtcu trenutno 46% vseh strokovnih delavk bolnih, ob tem pa 

dodatne okužbe čistilke ter kuharice. Situacija v kuhinji je bila najtežja, saj so 

nam v zadnjih dneh izpadle vse 3 redno zaposlene kuharice, ali iz razloga 

potrjene okužbe ali iz razloga nujne karantene zaradi visoko-rizičnega stika. 

Tako smo imeli izpad v kuhinji 100%. Zato smo bili primorani od petka, do 

vključno jutri, 31. 3. 2021, gre torej za 4 dni, ukiniti vsakršno kuhanje v 

zavodu. V šoli smo zato otrokom namesto kosila ponudili 2 razdelilni malici, 

ob tem pa so otroci tudi ob 2 malicah ves čas imeli na razpolago kruh, jabolka 

in pijačo. Kosila seveda tudi ne bodo obračunana. V tem obdobju smo 

poskušali pridobiti tudi nadomestno kuharico iz drugih javnih zavodov ter se 

pogovarjali z lokalno skupnostjo o možnosti dostave kosil s strani 

komercialnih ponudnikov. Na srečo vse to sedaj ne bo potrebno, saj se nam 

prva kuharica vrača na delo že od četrtka, 1. 4. 2021, ko bo zavod ponovno z 

lastnimi kadri skrbel za vse tople obroke znotraj zavoda.  

 

Za vse nevšečnosti, ki so v tem času nastale, se seveda vsem iskreno 

opravičujem, vendar glede na okoliščine ni bilo mogoče drugače ravnati. 

 

Najlepša hvala za Vaše razumevanje! 

 
 

 ŽIG ŠOLEŽIG ŠOLEŽIG ŠOLEŽIG ŠOLE    S S S S spoštovanjem,spoštovanjem,spoštovanjem,spoštovanjem,    
 

 

dr. Dejan Kopold,dr. Dejan Kopold,dr. Dejan Kopold,dr. Dejan Kopold,    

 ravnatelj OŠ Podlehnik ravnatelj OŠ Podlehnik ravnatelj OŠ Podlehnik ravnatelj OŠ Podlehnik     

 

 



 

O S N O V N A   Š O L A   P O D L E H N I K 
Podlehnik 7/a Telefon: 02 795 31 00 

2286 Podlehnik Fax: 02 795 31 05 

www.sola-podlehnik.si 

www.vrtec-podlehnik.si 

tajnistvo@sola-podlehnik.si 

vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si  

                 

D O P I S 

  

 
Stran 3 od 3 

 

 

 
 

 

Datum: __________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

Izjavljam, da bo moj otrok ____________________________ iz _________ razreda, 

potreboval nujno varstvo od četrtka, 1. 4. 2021,  do petka, 9. 4. 2021, saj smo 

starši zaposleni v kritični infrastrukturi.  

Varstvo bo potreboval od _________________ure,  do ___________ ure.   

V ta namen bom zavodu dostavil tudi potrdilo delodajalca oz. ustrezno 

potrdilo o zaposlitvi. 

 

Podpis staršev/skrbnikov:_______________________________ 

 

 


