
IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

OD ČETRTKA, 1. 4. DO PETKA, 9. 4. 2021 
 

 

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 (Uradni 

list RS, št. 47/2021).  

 

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 v tem času poteka na daljavo. 

Osnovne šole organizirajo NUJNO VARSTVO za učence od 1. do 3. razreda. 

 

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je 

samohranilec, sta zaposlena v: 

• 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 (Uradni list RS, št. 75/17)),  

• zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,  

• zavodih s področja socialne varnosti,  

• Slovenski vojski,  

• Policiji in  

• 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) 

predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi (PRILOGA).  
 

Rok za prijavo: 31. 3. 2021 do 12. ure. 

Nujno varstvo bo organizirano na centralni šoli v Puconcih. 

 

Spoštovan starši, učenci! 

Izobraževanje na daljavo je drugačen, poseben način dela, zahteva veliko samodiscipline in 

predvsem pri mlajših učencih, pomoč staršev.  Zelo pomembno je, da tisti, ki se uči, je vedno 

učenec, delo naj učenec opravi čim bolj samostojno.  

http://ospuconci.splet.arnes.si/files/2021/03/26-Potrdilo-delodajalca-01.04.2021.pdf


Starši nudijo učencem pomoč, mlajšim pomagajo pri načrtovanju časa, dela. Pomembno je 

sodelovanje z razredničarko/razrednikom. Spoštovani starši, prosimo vas, da spodbujate 

svoje otroke, da se ob predvidenih dejavnostih posameznih učiteljev, aktivno vključujejo v 

pouk (videokonferenca, spletne učilnice…).   

 

Učenci, najdite si svoj prostor za učenje. Naj je tam, kjer se dobro počutite, kjer boste imeli 

mir, oz. je primeren za uspešno učenje. Imejte ga delovno urejenega. Pomemben je čas 

učenja – urnik dela. Upoštevajte navodila, priporočila učiteljev za posamezni razred oz. 

predmet. Za uspešno delo je potrebna sproščenost, zbranost.  

Pomembno je, da se dobro naspite, da ste siti, skrbite za gibanje (pomembno je gibanje na 

prostem). In seveda, motivacija do dela. Razmišljajte: kaj novega se bom danes naučil, 

izvedel, spoznal, poizkusil narediti? Komu vse bom lahko s tem pomagal? 

 

V upanju, da se 12. aprila spet srečamo v prostorih šole, vam želimo uspešno delo in 

predvsem, da vsi skupaj ostanete zdravi.  

 

Vodstvo šole  

 

 

 

 

  

  


