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… v š ir na prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem  
 

 

 
 

OBVESTILO O POTEKU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

OD PONEDELJKA, 9. 11. 2020 DALJE: 
 

ZA VSE UČENKE IN UČENCE  OD 1. DO 9. RAZREDA - IZOBRAŽEVANJE  NA DALJAVO 

 
 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!                                             Bogojina, 6. 11. 2020
  

 
Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim 
je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 
152/20).  
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo 
resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila,  
 
da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.  
 
Tako bo za vse učenke in učence OŠ Bogojina,  potekalo vzgojno- izobraževalno delo na daljavo predvsem  
v spletnih učilnicah e-Asistenta. 
 
Vse učenke in učence prosimo, da k izobraževanju  in učenju na daljavo pristopite vestno ter sledite 
navodilom vaših razrednih učiteljev, učiteljic. Razredniki vas bodo seznanili s prilagojenim urnikom, 
po katerem bo potekal pouk za posamezen oddelek in navodili za uspešno učenje na daljavo. 
 
Ker je učenje na daljavo posebna, specifična  oblika učenja in dela, ki zahteva drugačno organizacijo, 
priprave in izvedbo, bomo uspešni le z dobrim medsebojnim sodelovanjem ter odgovornim 
pristopom k  izvajanju  pripravljenih aktivnosti na daljavo. 
 

Vsa podrobnejša navodila bodo prejeli učenke in učenci od razrednikov, ki bodo koord inirali vzgojno-
izobraževalno delo posameznega oddelka. 
 
V primeru tehničnih  pojasnil ali težav lahko kontaktirate učitelja g. Dušana Nemca: 
dusan.nemec@guest.arnes.si 
 
Za morebitno potrebno  pomoč vezano na čustvene in druge stiske učenk in učencev, staršev, pomoč in 
podporo pri učenju,, koordiniranje pomoči za učence s posebnimi potrebami, vam bo na voljo svetovalna 
delavka ga. Simona Wernig: simona.nemec@guest.arnes.si 
 
V primeru organizacijskih  in drugih  pojasnil vezanih na izvajanje izobraževanja na daljavo, lahko kontaktirate 
tajništvo šole: ga. Jožefo Puhan:02 547 90 87 in ravnateljico šole ga. Sabino Juhart : 070 77 22 66. 
 

V prepričanju, da bomo  k novim  izzivom pristopili čim bolj  uspešno in jih nadgradili z novimi  
dragocenimi izkušnjami, vas vabim na skupno pot novih spoznanj. 

 
 

Ostanimo zdravi in veseli! Ravnateljica Sabina Juhart s kolektivom. 
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