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OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH 
 

Spoštovani starši, v popoldanskih urah smo prejeli dodatno navodilo, ki narekuje možnost 
zagotavljanja varstva otrokom od 1. do 5. razreda OŠ za starše, ki delajo v specifičnih, 
spodaj naštetih panogah.  

 
Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020,  OŠ APAČE na obeh 

lokacijah ZAPRTA iz razloga zajezitve širitve korona-virusa. 

 

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, 
bo SAMO za NUJNE PRIMERE  

ZAGOTOVLJENO VARSTVO ZA OTROKE MATIČNE IN PODRUŽNIČNE ŠOLE, V 
ŠOLI  APAČE.  

 

Sprejemali bomo le ZDRAVE otroke staršev, v primerih, ko sta oba starša zaposlena v spodaj naštetih 

poklicih in zaradi sočasne odsotnosti obeh ne moreta zagotoviti varstva svojemu otroku.  

To izkažete s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca, ki ga 

dostavite čimprej, najkasneje pa do 19. 03. 2020 (navodilo MIZŠ).  

 
Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice 
MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine, in sicer: 

 
- zaposlenih v zdravstvu, - lekarnah, 
- policiji, - domovih za ostarele, 
- vojski, -   dežurne v šolah in vrtcih, 
- zaporih, - redarstvih in 
- komunalnih službah, - službah civilne zaščite. 

- živilskih trgovinah, 
 

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost 

varstva zaradi ne - nujnih del …), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA. 

 
Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali, vas 
prosimo, da nas obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e-naslov: 

vkardinar@gmail.com (Violeta Kardinar, ravnateljica) 

do nedelje, 15. 3. 2020, do 10.00.  
Pripišite tudi uro, kdaj bi otrok prispel in kdaj zapustil šolo ter dneve, ko potrebujete 

varstvo. Za prevoz poskrbite sami. Vsi, ki boste otroke pripeljali, boste prejeli dodatna 

navodila za privoz in odvoz. 
 

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali varstvo zares potrebujete 
ali lahko otroka, kljub vsemu, zaupate v drugo varstvo. 

 
V šoli bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok 

ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo 
delovali v kriznih razmerah. 

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani. 
Hvala za razumevanje. 

 
Ravnateljica: 

Violeta Kardinar  

 
Poslano:  
- e-asistent,  
- spletna stran  šole in vrtca 
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