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Spoštovani starši, 

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela 

odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Do uveljavitve 

vsebinsko enakega novega odloka velja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20). 

To pomeni, da se v skladu s Sklepom o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) vzgojno-izobraževalno delo še naprej izvaja 

na daljavo. 

Zahvaljujem se vsem staršem za vzgojo in izobraževanje otrok na daljavo, ker dopolnjujete naše delo 

doma in posredujete koristne predloge za njegovo izboljšanje. 

Letošnji veseli december je drugačen, saj nam je COVID-19 spremenil način življenja, ne more pa nam 

spremeniti našega optimizma in dobre volje. 

Božično-novoletne aktivnosti nam bodo pričarale božično-novoletno vzdušje. Tradicionalnega 

božično-novoletnega koncerta ne bo, vas pa od 24. 12. 2020 dalje vabimo, da si ogledate virtualno 

šolsko voščilnico na spletni strani šole. Učitelji – mentorji se trudijo in snemajo novoletno vzdušje na 

tehniških dneh, ki potekajo ravnokar v vaših domovih pod budnim očesom učiteljic. Utrinke s 

tehniških dejavnosti si lahko ogledate na spletni strani šole. 

V  mesecu decembru bom tudi sama dosegljiva v ZOOM sobi (povezava na spletni strani šole) ob 

sredah od 14. do 15. ure. Če mi želite kaj sporočiti, me lahko tudi pokličete na moj mobi 041 758 423. 

Lahko me obiščejo tudi vaši otroci. 

Običajno si ljudje želje izmenjamo v božično-novoletnih voščilih, ki jih zapišemo v voščilnice, letos si 

želimo uresničitev le ene želje: čimprejšnjo vrnitev v normalno življenje in čim več otroškega živ-žava 

v šolskih klopeh. Spoštujmo priporočila NIJZ-ja in prispevajmo k zajezitvi virusa COVID-19 v naši 

prelepi deželi Sloveniji.  

S spoštovanjem, 

Franka Pegan Glavina, ravnateljica 
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