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   Ljubljana, 28. 8. 2020 

OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA 2020/2021 - dopolnitev 

 
Spoštovani starši,  
pred pričetkom novega šolskega leta podajamo nekaj osnovnih napotkov, ki se dotikajo zdravstveno 
higienskih ukrepov in omejitev, ki jih predpisujejo pristojni. V nadaljevanju pa podajamo še osnovne 
informacije v zvezi s pričetkom pouka. 
 

1. OBVESTILO – Covid-19 

Obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem 
upoštevate naslednje: 
1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 
2. Otroku ni bila odrejena karantena. 
3. V zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  
4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena 

okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal 
doma. 

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2  
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi 
ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega 
zdravnika.  
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste 
nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 
Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami  
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj 
ogroženi za težek potek bolezni.  

 
Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba 
(čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje 
kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri 
težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri 
otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti 
starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, 
sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali 
izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi 
prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 
m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako 
najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij 
na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 
V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe 
s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom. 

 

 

 

 

 

Osnovna šola. Oskarja Kovačiča 
 

 
Ob dolenjski železnici 48  

1000 Ljubljana 

tel: 01/280 91 00 

fax:01/280 91 02 

spletna stran:  www.ososkar.si 

e-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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2. PRIČETEK POUKA bo v TOREK, 1. septembra 2020. 

V šolo pridejo izključno zdravi otroci. 
V šolo vstopajo izključno učenci in zaposleni. 
 

 
3. PRVI ŠOLSKI DAN - SPREJEM ZA PRVOŠOLKE IN PRVOŠOLCE: 

o na Dolenjski cesti 20 ob 9.00 (1. a), 9. 30 (1. b), 10.00 (1. c) na zelenici pred šolo, v 
primeru slabega vremena bo sprejem na zunanjem stopnišču 

o na PŠ Rudnik ob 10.30 na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena bo sprejem v 
spodnji avli (v tem primeru odrasli v avli nosijo maske) 

 
 

4. PRVI ŠOLSKI DAN - PRIČETEK POUKA ZA OSTALE UČENCE 

ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA (Dolenjska cesta 20): 
o jutranje varstvo poteka od 6.30 dalje, 
o pričetek pouka ob 8.00, 
o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za TORKOV urnik (urnik 

bo predvidoma med 28. 8. in 31. 8. 2020 objavljen na spletni strani šole / meni 
Učenci in starši; podmeni Urnik), 

o učenci se ob 7.50 zberejo na šolskem igrišču, od koder jih razredniki pospremijo v 
matične učilnice, zbirna mesta po oddelkih bodo vidno označena, 

o podaljšano bivanje poteka kot vsak šolski dan (do 15.40, dežurstvo do 16.30),  
o prevozi s šolskim avtobusom v šolo (Črna vas, Ižanska cesta – Dolenjska cesta 20) 

 

 
 

o prevozi s šolskim avtobusom iz šole (Črna vas, Ižanska cesta – Dolenjska cesta 20) 
 14.10 (od ponedeljka do četrtka), 13.30 (petek) 

Avtobus ustavlja na označenih postajališčih. Prevoznik (LPP) naroča, naj bodo učenci 
na postajališču 5 min pred predvidenim prihodom avtobusa. Učenci na avtobusu 
obvezno nosijo maske. 
 

 
 
 
 
 

Postajališča MPP Ura odhoda  Doring MPP 7.01 

Plečnikova cerkev MPP 6.45  Brglezov štradon MPP 7.01 

Brglezov štradon MPP 6.46  Plečnikova cerkev MPP 7.03 

Doring MPP 6.47  Pri Maranzu MPP 7.06 

Capuder MPP 6.48  Ižica MPP 7.07 

Zidarjevec MPP 6.49  Hauptmance MPP smer Ig 7.08 

Rutar MPP 6.50  Hauptmance MPP smer center 7.08 

Lipe MPP 6.51  Ižica MPP 7.09 

Kozler MPP 6.51  Pri Maranzu MPP 7.09 

Lipe-obračališče 6.54  Barje MPP 7.11 

Kozler MPP 6.56  Iški most MPP 7.13 

Lipe MPP 6.57  Lahova pot MPP 7.14 

Rutar MPP 6.58  Ilovica MPP 7.14 

Zidarjevec MPP 6.59  Ižanska MPP 7.15 

Capuder MPP 7.00  OŠ Oskarja Kovačiča 7.20 
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ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA (PŠ Rudnik): 
o jutranje varstvo poteka od 6.30 dalje, 
o pričetek pouka ob 8.00, 
o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za TORKOV urnik (urnik 

bo predvidoma med 28. 8. in 31. 8. 2020 objavljen na spletni strani šole / meni 
Učenci in starši; podmeni Urnik), 

o učenci vozači: razpored jutranjih voženj in seznam učencev za posamezno vožnjo se 
objavi na spletni strani šole do 31. 8. 2020,   

o razpored popoldanskih voženj učenci prejmejo v šoli (razpored popoldanske vožnje 
za torek, 1. 9. 2020, se objavi na spletni strani šole do 31. 8. 2020), 

o učenci na kombiju obvezno nosijo maske, 
o učenci, ki se ne vozijo s kombijem, se ob 7.50 zberejo na dvorišču in v primerni 

razdalji vstopijo skozi šolski vhod, 
o podaljšano bivanje poteka kot vsak šolski dan (do 15.40, dežurstvo do 16.30). 
 
 

ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA (Ob dolenjski železnici 48): 
o učenci imajo s seboj maske (obvezno nošenje mask ob vstopu v šolo in izven matične 

učilnice oddelka), 
o pričetek pouka ob 8.20, 
o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za TORKOV urnik (urnik 

bo predvidoma med 28. 8. in 31. 8. 2020 objavljen na spletni strani šole / meni 
Učenci in starši; podmeni Urnik), 

o učenci se ob 8.10 zberejo na zbirnih mestih oddelkov: 
 6. razred: pri vhodu B 
 7. razred: pri požarnem vhodu prizidka 
 8. razred: pri vhodu A 
 9. razred: pri vhodu B  

o zbirna mesta po oddelkih bodo vidno označena, razredniki pospremijo učence v 
šolsko stavbo,  

o učenci imajo 5. ur pouka, 
o učenci 6. – 9.r. (smer Lipe, Črna vas, Ižanska c., Rudnik), ki so upravičeni do 

brezplačnega prevoza, se ne vozijo s šolskim avtobusom, temveč bodo dobili 
brezplačne Urbane (avtobus LPP št. 19I ali 19B ali 3). Učenci, ki bodo dobili Urbane na 
novo, jo bodo prejeli v šoli sredi meseca septembra. Do prejema Urbane prevoza v 
šolo in iz nje na avtobusu LPP ni potrebno plačevati. Učenci na avtobusu obvezno 
nosijo maske. 

 
 

5. RODITELJSKI SESTANKI V SEPTEMBRU 

Roditeljski sestanki bodo potekali v šoli po spremenjenem razporedu in v skladu z 
navodili NIJZ. Termini, navedeni v publikaciji, zato NE VELJAJO. Nove termine in načine 
izvedbe (prostor, omejitve) bomo objavili na spletni strani šole ob koncu prvega tedna v 
septembru.  
 
Bazo kontaktov (telefon, e-naslov) boste starši preverili oz. po potrebi korigirali na 
roditeljskih sestankih v mesecu septembru. 
 
 

6. POSEBNOSTI – VZPOSTAVITEV ENOTNE KOMUNIKACIJSKE POTI 

V prvih dveh tednih bodo učitelji učencem vseh oddelkov pojasnili pomembne 
informacije in jih naučili osnov rokovanja s spletnimi učilnicami in video konferenčnim 
okoljem. Oboje bo poenoteno na ravni cele šole. Učence bomo naučili osnov uporabe 
novih spletnih učilnic in videokonferenčnega okolja Microsoft Teams. Ker je število 
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šolskih računalnikov omejeno, bo učencem v času usposabljanja izjemoma po 
predhodnem dogovoru z učiteljem dovoljena uporaba pametnih mobilnih telefonov – 
tistim, ki jih imajo. Tisti, ki jih nimajo, se bodo z učnim okoljem na daljavo seznanili na 
drugačen način (uporaba šolskih računalnikov ali tablic). 
 
Uporaba spletnih učilnic je pogojena z AAI dostopom za vsakega učenca (uporabniško 
ime in geslo). Omenjeno bodo učenci prejeli v šoli v prvem tednu pouka. Prvo prijavo 
bodo učenci 3. – 9. razreda opravili v šoli pod vodstvom učiteljev. Starši učencev 1. in 2. 
razreda bodo dobili natančna navodila, kako vstopiti v spletne učilnice. 
 
 

7. PREHRANA 

Prehrana bo organizirana že prvi šolski dan skladno s prijavami na šolsko prehrano, ki ste jih 
starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2019/20. Pogodbe o prehrani prejmejo učenci v 
šoli prvi šolski dan in jih podpisane vrnejo naslednji dan razredniku. 

 
 

8. PLAČEVANJE ZAPADLIH DENARNIH OBVEZNOSTI 

Starše prosimo, da poravnajo morebitne zapadle denarne obveznosti do šole. 
 
 

9. RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Dolenjska cesta 20  

Oddelek Razrednik 

1. a Marjana Krejan, Barbara Pekolj 

1. b Katarina Tiršek, Franci Oblak 

1. c Katja Farkaš, Urška Černoš  

2. a Barbara Kastelec 

2. b Tjaša Jakopin Verbole 

2. c Mojca Abbad 

3. a Maja Volarič 

3. b Irena Žitnik 

3. c Nuša Šinkovec 

4. a Mateja Andrejka 

4. b Irena Glinšek 

4. c Petra Kokalj 

5. a Anuša Mihelič 

5. b Mojca Trojar 

5. c Janja Rojc 

         
PŠ Rudnik  

Oddelek Razrednik 

1. d Alenka Milavec, Tatjana Rovšek 

2. d Majda Primec 

3. d Polona Starčević 

4. d Polona Reberšek Božič 

5. d Primož Jan 
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Ob dolenjski železnici 48 

Oddelek Razrednik 

6. a Darijan Trojar 

6. b Petra Kajzer 

6. c Ernest Pirnat 

6. d Mojca Drašler 

7. a Špela Stele 

7. b Urška Lun 

7. c Barbara Bešter 

7. d Špela Marinko Čeh 

8. a Lidija Marinčič Bele 

8. b Marko Andlovic 

8. c Barbara Klembas 

8. d Andreja Marucelj Štrus 

9. a Mojca Ljubič 

9. b Mateja Perše 

9. c Miha Kastelec 

9. d Aljoša Pečaver 

                                                                 
          
 
 

 
Želimo vam miren vstop v novo šolsko leto, veliko zdravja in vse dobro, 
 

Olga Kolar, ravnateljica s sodelavci. 
 


