
 
Velenje, 13. 3. 2020 

Spoštovani starši, skrbniki! 

Obveščamo vas, da je minister za zdravje z odredbo, ki je objavljena v Uradnem listu z dne 12. 3. 2020, 

zaprl vse vzgojno izobraževalne ustanove v naši državi. Šole bodo zaprte do vključno 29. 3. 2020. 

Zaprtje šol ne pomeni, da je to čas brezskrbnih počitnic, ampak je naša naloga, da ukrep podpremo z 

odgovornim in doslednim upoštevanjem naslednjih navodil: 

 

 zadržujte se doma ali v naravi, 
 otroci naj ne obiskujejo sorodnikov in prijateljev, 
 otroci naj ne hodijo v trgovske centre, 
 otroci naj ne hodijo na prireditve, treninge in zabave, 
 upoštevajte higieno: 
 da si pogosto in pravilno umivate roke z milom in vodo; 
 da se z rokami ne dotikate nosu, oči, ust; 
 da kašljate in kihate v robček ali zgornji del rokava. 

Učenci in starši -  navodila za delo doma boste dobili po klasični pošti ali po elektronski pošti. 

Spremljajte spletno stran naše šole.  

 

       mag. Aleksander Vališer, ravnatelj 

 
O D R E D B O  

o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih  
 

1. člen  
S to odredbo se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) prepove zbiranje ljudi v: 

– vrtcih, 

– osnovnih šolah, 

– osnovnih šolah s prilagojenim programom, 

– glasbenih šolah, 

– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, 

– srednjih šolah, 

– višjih strokovnih šolah, 

– domovih za učence in dijaških domovih, 

– organizacijah za izobraževanje odraslih ter 

– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, 

in sicer do vključno 29. marca 2020. 

2. člen 
 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 16. marca 2020. 
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