
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 
Koroška c. 7 
3325 Šoštanj         Datum: 29. 3. 2021 
 
Zadeva: Obvestilo o organizaciji pouka, nujnega varstva in zagotovitve toplega obroka od 
1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 
 
Spoštovani starši! 
 
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. 
 
V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-
izobraževalno delo v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. V 
osnovnih šolah se organizira nujno varstvo za učence od 1.-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, 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) 
predložiti šoli ustrezno potrdilo o zaposlitvi.  
 
Prosimo, da starši razrednikom sporočite potrebo po nujnem varstvu do torka, 30. 3. 2021, 
do 18.00 in sicer naslednje podatke: 

- ime in priimek otroka, 
- uro prihoda in ura odhoda iz varstva. 

Potrdilo delodajalca (priloga) pošljite po elektronski pošti razredniku ali dostavite osebno 
do srede, 31. 3. 2021, do 8.00. 
 
Nujno varstvo bomo organizirali samo na centralni šoli od 6.30 do 15.30. 
 
Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo, zagotovi šolsko 
prehrano. Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli 
obrok v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 z dne 4. 11. 2020 in okrožnico št. 6030-
1/2021/10 z dne 20. 1. 2021.  
 
Opredeljen je tudi kriterij za upravičenost do toplega obroka. Brezplačni topli obrok pripada 
učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 382,82 € oz. 3. dohodkovni razred otroškega dodatka. Brezplačni topli obrok 
pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. 
 
Zaradi nabave živil  moramo podatke pridobiti do torka, 30. 3. 2021. 

V kolikor je vaš otrok upravičen do subvencioniranega toplega obroka, ga na prehrano 
prijavite do TORKA, 30 . 3 . 2021, do 18.00.   Prijavo sporočite: 

1. razrednikom na eAsistent ali 

2. svetovalni službi: 03 89 866 10 oz. na meil jelka.peterlin@os-sostanj.si ali 

3. vodji prehrane: lidija.pocajt@os-sostanj.si. 

Tople obroke bo možno PREVZETI od 11.30-12.30 na stranskem vhodu pri kuhinji, kjer 
boste lahko odložili menažko in počakali na obrok. 
 
DODATNO! 
 
Šola bo punujala topel obrok proti plačilu tudi za tiste učence, katerih starši so v službi in jim ne 
utegnejo pripraviti kosila. Vlogo ( ime in  priimek starša ter ime in priimek otroka in razred, 
termin-ves teden / pon, tor,..) pošljite vodji prehrane na meil lidija.pocajt@os-sostanj.si. 
Prosimo, da to sporočite čimprej. 
      mag. Majda Zaveršnik Puc, 
       ravnateljica 
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