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ORGANIZACIJA DELA V ČASU ZAČASNE PREKINITVE IZVAJANJA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH 

 

V času omenjenega ukrepa bomo izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na OŠ Janka 

Modra, Dol pri Ljubljani prilagodili v skladu z navodili pristojnih inštitucij. 

 
Od ponedeljka, 16. marca, vstop v prostore OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in njene 

podružnice ne bo mogoč, ravno tako ne bo uradnih ur v tajništvu. V nujnem primeru se 

obrnite na e naslov gregor.pecan@guest.arnes.si. 

 
Pouk bo v skladu z možnostmi potekal na daljavo. Navodila in priporočila bodo objavljena na 

spletni strani šole https://www.os-jmdol.si/, posredovali pa jih bomo tudi po E-asistentu. 

 
V okviru občine Dol pri Ljubljani bo na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani organizirano 

varstvo le za otroke, katerih starši ga bodo nujno potrebovali, ker bodo dolžni še naprej 

opravljati svoje delo. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, 

vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Organizacija 

nujnega varstva je dogovorjena na nivoju občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite 

in ravnateljem. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca http://os-

jmdpl.splet.arnes.si/files/2020/03/POTRDILO-DELODAJALCA-v-skladu-z-Odredbo.pdf, da 

starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. 

Potrdilo bo potrebno predložiti najkasneje do 19.3., pred tem je možno otroka vključiti v 

varstvo na osnovi osebne izjave staršev. V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, 

bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne - nujnih del,…), drugi pa v omenjenih 

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 (oba!) e – naslova: 

osjm.dol@guest.arnes.si in gregor.pecan@guest.arnes.si do nedelje, 15.03.2020 do 15.00. 

 
Za nujno varstvo otrok ne veljajo niti Zakon o osnovni šoli niti ostali predpisi, ki urejajo 

dejavnost vzgoje in izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Prosimo vas, da z VSO 

SKRBNOSTJO presodite ali varstvo zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v 

drugo varstvo. 

 
Nujni pogoj, da se lahko otrok vključi v nujno varstvo je, da je otrok zdrav, in da ne kaže 

znakov bolezni. 

 
Vsa ostala obvestila boste starši prejemali po E-asistentu, objavljena bodo tudi na spletni 

strani OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 

 
Vsi si želimo, da se nastala situacija čimprej umiri, in da se z otroki spet čimprej snidemo, 

zato vas prosimo, da dosledno upoštevate navodila in priporočila NIJZ in ostalih 

institucij glede zdravstvenih in higienskih ukrepov. 

        

Gregor Pečan l.r., ravnatelj 
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