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Zadeva: Izvajanje VIZ dela od 1. 4. 2021 
 
Spoštovani starši, 
obveščamo vas, da se v skladu z odlokom Vlade RS od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 vzgojno-izobraževalno 
delo izvaja na daljavo. V tem času je za učence od 1. do 3. razreda omogočeno nujno varstvo. 
 
Nujno varstvo se uvaja za tiste učence prvega triletja, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je 
samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Nujnost zaposlitve 
obeh staršev ali v primeru samohranilca enega od staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca. 
Nujno varstvo bomo pričeli izvajati v četrtek, 1. 4. 2021. 
Določila Zakona o kritični infrastrukturi 
Zakon o kritični infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/17), ki med drugim ureja ugotavljanje in določanje 
kritične infrastrukture, v 4. členu določa sektorje kritične infrastrukture. To so sektor energetike, 
sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor 
varovanja okolja in sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. 
 
Prijava in izvajanje nujnega varstva 
Zaradi načrtovanja organizacije nujnega varstva vas prosimo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda, ki 
boste uveljavljali nujno varstvo, izpolnite priloženo prijavnico in jo do jutri, srede, 31. 3. 2021, do 13. 
ure vrnete na e-naslov pomočnice ravnatelja Ane Kastigar (ana.kastigar@os-trebnje.si). Potrdilo o 
upravičenosti uveljavljanja nujnega varstva pa posredujete na isti e-naslov do petka, 2. 4. 2021, do 13. 
ure. 
Organizacija in izvajanje nujnega varstva 
1. Nujno varstvo bomo za vse učence, tudi učence podružničnih šol, izvajali vsak dan od 6. do 16. ure 

v prostorih OŠ Trebnje. 
2. Za prihod oz. prevoz učencev v nujno varstvo morate starši poskrbeti sami, prav tako tudi za odhod 

iz nujnega varstva. 
3. Za učence v nujnem varstvu bom organizirali tudi šolsko prehrano, in sicer dopoldansko malico, 

kosilo in popoldansko malico. Časovni razpored šolske prehrane bo naslednji: 
- dopoldanska malica ob 8.30, 
- kosilo ob 12.00, 
- popoldanska malica ob 14.30. 

4. Učenci naj v nujno varstvo s seboj prinesejo copate za v razred, športne copate za športne 
aktivnosti in pripomočke za vključitev v videokonferenco. 

Obvestilu prilagamo prijavnico, na podlagi katere starši prijavljate svoje otroke v nujno varstvo. Za vaš 
odziv in sodelovanje se vam zahvaljujemo. 
 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
Priloga: 

- PRIJAVNICA za vključitev učenca 1. triletja v nujno varstvo 
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