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Šempeter pri Gorici, 13. 3. 2020 
 
 
Spoštovani starši, 
 
Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne  dejavnosti v vzgojno-
izobraževalnih zavodih - usmeritve  
  
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno izobraževalnih 
zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno 
prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni,  da se vzgojno izobraževalna dejavnost ne bo izvajala 
fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala. 
 
Na podlagi 1. odstavka 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 - ZNOrg) skladno z navodilom Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport številka 6030-2/2020 izdaja Župan Občine Šempeter - Vrtojba Odredbo: 
 
»V obdobju od 16. 3. 2020 do 30. 3. 2020 Javni zavod Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
zagotovi nujno varstvo otrok, za otroke staršev, ki nujno potrebujejo varstvo, ker so dolžni opravljati 
svoje delo. 
Starši, ki potrebujejo nujno varstvo otrok morajo to izkazati s pisno izjavo delodajalca. 
Za nujno varstvo otrok ne veljajo niti Zakon o vrtcih niti ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske 
vzgoje, saj gre za okoliščine naravne nesreče. Zagotovljeni morajo biti ustrezni prostori in oprema, ki 
zagotavljajo varnost predšolskih otrok, varstvo lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru 
tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj javnega zavoda. 
Nujno varstvo se za območje celotne občine zagotovi v enoti vrtca Žarek v Šempetru pri Gorici (ob 
šoli). 
Nujno varstvo se zagotovi tudi za otroke, ki jih starši pripeljejo, pa niso vključeni v redno varstvo v 
vrtce na območju občine, ali so starejši, ali pa starši naknadno dostavijo ustrezno pisno izjavo 
delodajalca. Javni zavod je dolžan vsako tako varstvo ustrezno evidentirati in obvestiti starše, da do 
varstva niso upravičeni. 
Nujni pogoj , da se otrok lahko vključi v nujno varstvo je, da je otrok zdrav in da ne kaže znakov 
bolezni.« 
 
Do organiziranega varstva otrok  so opravičeni starši, v primeru da sta oba zaposlena v panogah: 
ZDRAVSTVO, ENERGETIKA, VOJSKA, POLICIJA  (VAROVANJE), KOMUNALA, SOCIALNO VARSTVENE 
STORITVE, ŽIVILSKA INDUSTRIJA (PREDELAVA IN TRGOVINA). 
 
VSE AKTUALNE INFORMACIJE IN NAVODILA BOMO REDNO OBJAVLJALI NA SPLETNI STRANI ŠOLE. 
 
Želim vam veliko zdravja in vse dobro. 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,                                                          
                                                                                                                               Ravnatelj, 

             mag. Primož Hvala Kamenšček 
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