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ZADEVA: OBVESTILO O NEIZVAJANJU DEJAVNOSTI S STRANI NAJEMNIKOV ŠOLSKIH  

PROSTOROV  OŠ DOMŽALE 

 

Spoštovani najemniki, 

vemo, da ste vsi seznanjeni s trenutno situacijo, ki zadeva tako aktualne kot razbremenitvene 

ukrepe v času epidemije (in časa neposredno po koncu epidemije) korona virusa, ki povzroča 

bolezen COVID-19. V danih okoliščinah, v katerih smo se zaradi specifike svojega delovanja, to je 

dela z učenci, znašle osnovne šole, smo morali sprejeti množico različnih preventivnih ukrepov, s 

katerimi izpolnjujemo priporočila in navodila tako Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

kot NIJZ. Dne 18.5.2020 smo tako po dveh mesecih v šolo ponovno sprejeli naše najmlajše učence, 

to so učenci prve triade, njim pa dne 25.5.2020 sledijo še učenci devetih razredov. Zaradi posebne 

organizacije dela je vstop v šolo dovoljen le učencem in zaposlenim šole, v šolo ne vstopajo niti 

starši naših učencev, temveč nanje počakajo zunaj. Vsi ukrepi, ki jih sprejemamo, so sprejeti z 

namenom, da maksimalno zmanjšamo morebitno možnost prenosa okužbe in morebiten izbruh 

navedene bolezni. Ker smo kot javna ustanova, ki so ji zaupani številni otroci, ravnati skrajno 

previdno, a sočasno učinkovito in pri tem paziti, da zmanjšujemo vsa potencialna tveganja, smo v  

OŠ Domžale sprejeli odločitev, da od dne 18. 5. 2020 pa vsaj do 31. 8. 2020 v prostorih naše 

šole ni možno izvajati nobene od dejavnosti, ki jo izvajate naši najemniki in ki imate v ta 

namen v uporabi določene prostore naše šole (telovadnica, avla, učilnice…..). Navedeni 

končni datum ni fiksen in se lahko spremeni v odvisnosti od epidemiološke situacije, zakonodaje 

in/ali navodil pristojnih institucij. 

Razumemo, da navedeni ukrep vpliva na vas in izvajanje vaših dejavnosti, a istočasno vemo, da 

razumete, da je ukrep neizogiben, saj s tem preprečimo, da bi šolske prostore uporabljale še druge 

skupine ljudi. V danih razmerah, ko moramo zaščititi svoje učence in svoje zaposlene, vse z 

namenom doseganja najvišjega cilja, to je ohranjanja posameznikovega in javnega zdravja, je to 

nujno. Gre za neizbežen vpliv višje sile, njene posledice žal nosimo vsi. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Upamo in želimo, da se, ko bo to spet možno, ponovno 

srečamo in skupaj spet omogočimo dejavnosti, ki so v veselje različnim starostnim skupinam, 

vsem, ki bodo to želeli. 

Želimo vam vse dobro in vas lepo pozdravljamo.      

Uroš Govc 

Ravnatelj 


