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Obvestilo o nujnem varstvu otrok – dopolnilo 
 
Spoštovani starši, 
 
Malo po 15.00 smo s strani MIZŠ prejeli okrožnico, ki dodatno pojasnjuje možnosti odprtja 
vrtcev v naslednjem tednu. V okrožnici je zapisano, da za starše, ki morajo v naslednjem tednu 
delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, lahko župani sprejmejo sklep, s 
katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, 
ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. V nadaljevanju vam 
posredujem še sledeče informacije, ki izhajajo iz okrožnice: 
 
Osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok:  
Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 so vsi vrtci od 26. oktobra 2020 
dalje zaprti, zato starše o tem nemudoma obvestite na vse možne načine, tudi na spletni strani 
vrtca.  
Varstvo otrok se organizira le za starše, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so 
pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni 
zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva…), kar je 
upoštevano tudi pri ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno odstopanje od splošnih omejitev zbiranja 
in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih dejavnosti;  
 
O nujnosti opravljanja dela na delovnem mestu morata predati dokazila oba starša, saj so 
podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši 
opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo…);  
 
Starši morajo podati podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni 
ni bil v stiku z okuženo osebo;  
 
Na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini kljub splošnemu zaprtju vrtca, župan 
sprejme sklep o tem, katera enota vrtca bo odprta.  
 
S sklepom, navedenim v prejšnji točki, se lahko spremeni tudi poslovni čas vrtca, po potrebi 
drugače organizira prehrana otrok v tem času ter opredeli najnižje število otrok v oddelku, za 
katerega se organizira nujno varstvo.  
 
V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila 
oproščeni. Pravno podlago bo določil interventni zakon. 
 
 

Draženko Šolaja, ravnatelj 


