
NUJNO VARSTVO OTROK  
 

 

Vse šole bodo od 16. marca 2020 do predvidoma vključno 27. marca 2020 zaprte.  

V Uradnem listu RS št. 19/20 z dne 12. 3. 2020 je bila objavljena Odredba o prepovedi zbiranja 

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

zavodih. Naknadno (najverjetneje že danes, 13.3.2020) bo objavljena še dopolnitev omenjene 

odredbe, ki se bo začela uporabljati 16. marca 2020 in bo predvidoma poleg včerajšnje odredbe 

vsebovala dopolnilno dikcijo:  

»…Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki 

morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju 

nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer 

na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom…«  

 

Po predvideni novi odredbi prepoved zbiranja ne velja v primerih potrebe po nujnem varstvu 

otrok.  

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši 

bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija 

nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom 

Civilne zaščite in ravnateljem šole.  

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni 

(pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih 

razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in 

v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. 

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost 

osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in 

oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem 

primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.  

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov 

bolezni.  

(povzeto po Okrožnici MIZŠ z dne, 13. 3. 2020 ob 16.44) 

 

Spoštovani starši, 
 

obveščam vas, da bo od ponedeljka, 16.03.2020  dalje  SAMO za NUJNE PRIMERE odprt 

oddelek, v stavbi vrtca na Mencingerjevi 4 na Bohinjski Bistrici.  

 

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to 

izkažejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca (pisno potrdilo lahko prvi dan prinesete ob 

prevzemu otroka iz varstva). Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, 

civilne zaščite in kriznega štaba naše občine: 

- zaposlenih v zdravstvu,  

- policiji,  



- vojski,  

- zaporih,  

- komunalnih službah,  

- živilskih trgovinah,  

- lekarnah,  

- domovih za ostarele,  

- dežurne v šolah in vrtcih,  

- redarstvih in  

- službah civilne zaščite. 

 

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost 

varstva zaradi ne - nujnih del …), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA. 

 

Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali vas prosimo, da nas 

obvestite o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka na e – naslov vrtec@osbohinj.si (051 414 

100) ali mojca.rozman@osbohinj.si  (040 161 775) do nedelje, 15.03.2020 do 10.00. Brez 

potrdila/izjave delodajalca otroka v vrtec NE bomo sprejeli. (izjema ponedeljek 16.3.) 

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka 

kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.  

 

V vrtcu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter 

odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v 

kriznih razmerah. 

 

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani. 

 

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO! 

 

Mojca Rozman, ravnateljica 
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