
 

OSNOVNA ŠOLA HORJUL 
Šolska ulica 44, 1354 Horjul 

Telefon: 01/7500 - 220, GSM: 051-308-472 
01/7500 - 228, GSM: 051-308-471 
E-pošta: o-horjul.lj@guest.arnes.si  

 
Št.: 6029-1/2021-2 
Datum: 15. 1. 2021 
 
 

OBVESTILO O NUJNEM VARSTVU 
 
 
Spoštovani starši, 
 
obveščamo vas, da na podlagi sklepa Občine Horjul št. 603-0006/2020-8 ostaja VVE pri OŠ Horjul 
odprt v zmanjšanem obsegu. 
 
Vrtec ostaja odprt za otroke staršev, ki nujno potrebujejo varstvo otrok, in sicer za otroke staršev, ki 
so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. 
Starši morajo VVE pri OŠ Horjul ob vključitvi otroka, in sicer do ponedeljka, 18. 1. 2021, predložiti: 

 podpisano pisno izjavo za oba starša, da sta zaposlena in varstva ne moreta zagotoviti na 
drug način, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem in 

 podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z 
okuženo osebo (to velja tudi za starše otrok, ki so nujno varstvo koristili v preteklih tednih). 

Otroke, katerih starši zahtevanih dokumentov ne bodo predložili, bomo žal zavrnili. 
 
Da bomo nujno varstvo pod posebnimi pogoji lahko organizirali, so obvezne predhodne najave za 
prisotnost otroka v tednu med 18. in 22. 1. 2021 do sobote, 16. 1. 2021, do 14. ure, na elektronski 
naslov andreja.naglic-kumer@oshorjul.si. Prosimo, da pripišete ime in priimek otroka, skupino, dneve 
ter uro prisotnosti v vrtcu. 
Starše, ki nujnega varstva ne potrebujete, prosimo, da v sistemu eAsistent označite odsotnost. 
 
Prosimo vas, da z vso skrbnostjo presodite, ali nujno varstvo zares potrebujete. 
 
Obratovalni čas vrtca ostaja nespremenjen. Za organizirano prehrano bo poskrbljeno. 
 
Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah. V 
vrtec sodijo le zdravi otroci! 
 
O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko vrtčevske spletne strani. 
 
 
Hvala za razumevanje. Ostanite zdravi! 
 

Aleksander Gube, ravnatelj 
 

 
V vednost: 
- staršem preko sistema eAsistent 
- spletna stran vrtca 
 


