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OBVESTILO O IZREDNIH RAZMERAH TER ORGANIZACIJI NUJNEGA VARSTVA 
 
Spoštovani starši, 
 
sporočamo vam, da bodo od ponedeljka, 16. 03. 2020, dalje Vrtec Ravne na Koroškem, OŠ Prežihovega 
Voranca, OŠ Koroški jeklarji s POŠ Kotlje in OŠ Juričevega Drejčka zaradi zajezitve širjenja koronavirusa 
ZAPRTE. 
Od ponedeljka, 16.03.2020, dalje bo SAMO za NUJNO varstvo otrok staršev določenih poklicev odprt 
oddelek Vrtca v enoti SOLZICE, Čečovje 7 a, ter posebni oddelki na OŠ Prežihovega Voranca, Gozdarska 
pot 11, in na OŠ Koroški jeklarji na naslovu Javornik 35. 
 
V nujno varstvo bodo sprejeti le zdravi otroci staršev, ki sta oba zaposlena v dejavnosti, določeni na 
podlagi okrožnice MIZŠ, Civilne zaščite in kriznega štaba Občine Ravne. 
To so zaposleni v: 

- zdravstvu,  
- policiji,  
- vojski,  
- zaporih,  
- komunalnih službah,  
- živilskih trgovinah,  
- lekarnah,  
- domovih za ostarele,  
- šolah in vrtcih kot dežurni,  
- redarstvih, 
- dejavnostih obveščanja javnosti ter 
- službah civilne zaščite. 

 
Če je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposelna oseba, možnost varstva zaradi 
ne nujnih del …), drugi pa opravlja delo v eni od navedenih služb, MORA OTROK OSTATI DOMA! 
 
Da bomo IZREDNO DEŽURSTVO/VARSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali, vas prosimo, da 
nas o morebitni PRISOTNOSTI vašega otroka obvestite na e-naslove: 
mateja.hovnik@guest.arnes.si (ZA VRTČEVSKE OTROKE),  
bojana.verdinek@guest.arnes.si (ZA OTROKE od 1. do 5. razreda OŠ PV), 
aljaz.banko@guest.arnes.si (ZA OTROKE od 1. do 5. razreda OŠ KJ ter POŠ Kotlje!),  
in sicer do nedelje, 15.03.2020, do 10.00.  
Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali varstvo v vrtcu oz. za otroka od 1. do 5. razreda zares 
potrebujete ali lahko otroka zaupate v drugo varstvo. 
 
V vrtcu in na šolah bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter 
odraslih. Zahtevamo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih 
razmerah. Vse nadaljnje informacije in obvestila o morebitnih ukrepih so vam na voljo na naših splet-
nih straneh http://www.vrtec-ravne.si/, http://koroskijeklarji.si/, https://www.os-prezih.si/ in 

http://www.osjd.si/. 

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE! 
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