
 

         Borovnica, 29. 3. 2021 

Spoštovani starši! 

Obveščamo vas, da bo od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 znova potekalo šolanje na daljavo za 

vse učence od 1. do 9. razreda. Za učence 1. triade bomo v skladu z navodili MIZŠ (okrožnica, 

št.: 6030-2/2021/14), kjer so starši ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposleni 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 od staršev ali eden od staršev, ki je 

samohranilec) predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. 

Šola bo za učenke in učence od 1. do 3. razreda, ki bodo po predhodni prijavi vključeni v nujno 

varstvo, zagotovila šolsko prehrano. Starše, ki boste pripeljali svoje otroke v šolo, prosimo, da 

označite, katerega izmed ponujenih obrokov bo prejemal vaš otrok in do kdaj bo v nujnem 

varstvu. Nujno varstvo bo zagotovljeno od 7.00 do 15.00. Za učenke in učence, ki se 

izobražujejo na daljavo, bo šola organizirala in zagotavljala topli obrok v skladu z okrožnico št. 

6030-1/2020/88 z dne 4. 10. 2020 in okrožnico št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021. O točnem 

prevzemu obroka vas bomo obvestili naknadno na spletni strani šole. 

Prijave za nujno varstvo, anketni vprašalnik za prehrano in izpolnjeno potrdilo prosim, 

posredujte pomočnici ravnatelja, Dajani Jovanovič, na e-naslov: 

dajana.jovanovic@guest.arnes.si do vključno 30. 3. 2021, do 20. ure.  

S spoštovanjem  

Daniel Horvat, ravnatelj 

 
Priloge: 

- Obrazec potrdila za izdajo nujnega varstva v času od 1. 4. do 11. 4. 2021. 
- Anketni vprašalnik za prehrano in čas bivanja v šoli za učence / učenke od 1. do 

3. r. 
- Anketni vprašalnik za prejemanje toplega obroka za učence, ki se šolajo na 

daljavo. 
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