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Osnovna šola Podlehnik 

Podlehnik 7/a 

2286 Podlehnik  

 
Podlehnik, 14.09.2019 

 

ZADEVA: NUJNO VARSTVO 

OTROK v izrednih razmerah 

 

Spoštovani starši! 

 

obveščamo Vas, da bo od ponedeljka, 16.03.2020 dalje, OŠ Podlehnik z 
enoto vrtca, ZAPRTA iz razloga zajezitve širitve koronavirusa. Zaprtje 

trenutno velja do 29.03.2020 oziroma do preklica. 
 
Na podlagi Odredbe o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 

s področja vzgoje in izobraževanja je edina dovoljena izjema NUJNO VARSTVO 
OTROK zaposlenih v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju 
nacionalne varnosti. Člen Odredbe, številka 0070-31/2020, objavljene 13. 

marca 2020, uporabljati pa se začne 16. marca 2020, govori: 
 
»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.«. 

 
Organizacijo NUJNEGA VARSTVA se dogovori izključno na nivoju posamezne 

občine. V primerih, da šola prejme vlogo za nujno varstvo otroka, v skladu z 
Odredbo, o njej odloča poveljnik Civilne zaščite, po posvetovanju z županom 
Občine Podlehnik.   

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so 
starši zaposleni (pridobi starš sam), 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. Do 19.3. 2020 je lahko to 
določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave 

šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi 
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ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku lahko odobri brez dokazila. 
Po 19.3.2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti 

izključno pisna izjava. 

V primeru, da je le eden izmed staršev zaposlen na področju sektorja kritične 
infrastrukture ali področja nacionalne varnosti, mora otrok ostati doma.  

 
Potrdilo delodajalca je priloga tega obvestila. 
 

V primeru organiziranja nujnega varstva, bomo v šoli sprejemali le zdrave 
otroke (otroke od 1. do 5. razreda - stare do 10 let).   

 
Da bomo NUJNO VARSTVO OTROK v izrednih razmerah lažje organizirali, Vas 
prosimo, da nas obvestite o morebitni potrebi za nujno varstvo Vašega otroka 

na elektronski naslov zavoda tajnistvo@sola-podlehnik.si , do nedelje, 15. 3. 
2020. do 15. ure. 
 

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali nujno varstvo v šoli zares 
potrebujete ali ne.  

 
V primeru organizacije izrednega varstva bo v šoli uveden poostren režim  
higiene ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih 

(merjenje temperature na vhodu v zavod, prepoved vstopa staršem v 
zavod, …) .  

 
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! 
 

 

S spoštovanjem, 

dr. Dejan Kopold,  l. r.  
ravnatelj OŠ Podlehnik  
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