
 
 

 
 

Osnovna šola KUZMA Telefon tajništvo:  02/ 555 80 40 

 Kuzma 20       Telefon ravnatelj:  02/ 555 80 44 

 9263 Kuzma   Telefon VVE:        02/ 555 81 10 

    Fax:                      02/ 555 80 48 

 DŠ: 77414900 E-mail: os.kuzma@guest.arnes.si 

  TRR:SI56 0125 6603 0659 608  

 

 

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 ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 

4. 2021 in bo v Uradnem listu RS objavljen, dne 29. 3. 2021. 
 

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha 

izvajati vzgojno- izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih 

šolah. Pouk bo v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, potekal na  daljavo za vse 

učence naše šole. 
 

1. NUJNO VARSTVO ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA 
 

Na šoli bomo organizirali nujno varstvo za otroke 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 starša ali eden od staršev, ki je 

samohranilec) vrtcu oz. šoli  predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi (potrdilo je v prilogi).  

 

V primeru, da izpolnjujete pogoje za nujno varstvo otroka in le-to potrebujete, izpolnite 

pri svojem delodajalcu potrdilo in ga pošljite na šolo. Prosimo, da prihod otroka najavite 

v tajništvu šole na tel. 02 555 80 40 do 31. 3. 2021 do 12:00 ure. 

 

Na šoli bomo pri izvajanju dejavnosti varstva otrok upoštevali priporočene smernice 

ministrstva  za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje 

okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ 

(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). 

 

2. ORGANIZACIJA PREHRANE UČENK/UČENCEV 

 

Šola bo za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovila 

šolsko prehrano. 

 

Za učenke/učence, ki se bodo izobraževali na daljavo, bo šola organizirala in zagotavljala 

topli obrok. Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19


na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku na podlagi vloge za priznanje pravice do 

subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82€. Upravičenost do brezplačnega obroka preveri 

šola. Šola bo upravičence brezplačnega toplega obroka obvestila o načinu prevzema naknadno.  

 

Prijavo za brezplačni topli obrok sporočite v tajništvo šole ali svetovalni službi šole do 31. 

3. 2021 do 12:00 ure. 
 

Vodstvo šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTRDILO, 
izdano za potrebe dokazovanja nujnega varstva na podlagi drugega odstavka 2. člena Odloka o 

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (Ur.l.RS, št.  ….) 

 

Delodajalec:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

potrjujem, da je zaposleni ……………………………………………………………………………. (ime in priimek)  

zaposlen v (ustrezno obkroži): 

o sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor 

preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor 

informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 

75/17), 

o zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,  

o zavodih s področja socialne varnosti,  

o Slovenski vojski,  

o Policiji, 

o poklicnih gasilskih enotah 

na delovnem mestu:………………………………………………………………………………………………………………………… 

in zaradi obvezne prisotnosti na delovnem mestu potrebuje nujno varstvo za svojega otroka. 

           

        

 …………………………………………… 

           Podpis odgovorne osebe 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejemam vse morebitne posledice, ki bi 
nastale s podanimi neresničnimi izjavami. 

 

 
 


