
 

 

Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana 

                        

Številka: 900-6/2021-60 
Datum: 30. 3. 2021 

 

Spoštovani starši, 

Vlada RS je dne, 28. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja, ki stopi v veljavo s 1. 4. 2021. Na podlagi omenjenega odloka vlade RS bomo 
od 1. 4. do 9. 4. 2021 v vrtcu organizirali nujno varstvo za otroke, katerih sta oba starša ali eden od 
staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture: sektor energetike, prometa, 
prehrane, preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, financ, varovanja okolja, informacijsko-
komunikacijskih omrežji in sistemov, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja 
socialne varnosti, Slovenski vojski, Policiji ali v poklicnih gasilskih enotah.  

Kot je zapisano v okrožnici MIZŠ (več si lahko preberete v prilogi), nam nujnost varstva za otroka starši 
izkazujete s potrdilom delodajalca kar pomeni, da oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, 
da v vrtec od 1. 4. ob prihodu otroka, predložite potrdilo za potrebe dokazovanja nujnega varstva 
(obrazec POTRDILO je priloga temu dopisu), prijavo za otroka pa podate vašemu vzgojitelju (po 
elektronski pošti ali osebno). 

Skupine bomo oblikovali glede na vaše potrebe po nujnem varstvu (mehurčke 6-8 otrok v skupini) in  
na podlagi smernic ministrstva in NIJZ. Poslovalni čas skupin bo prilagojen tudi v prihodnje in sicer: za 
dopoldanski program od 7.00 do 16.00 ter za popoldanski program od 12.00 do 20.00. 

Prosimo vas, da nam potrebo po nujnem varstvu sporočite v naš oddelek, najkasneje do srede, 
31.3.2021 do 13.00, potrdilo delodajalca pa boste prinesli v oddelek prvi prisotni dan vašega otroka 
(med 1. in 9. 4. 2021).  

Skupina: _________________________________________________________ 

Ime in priimek otroka: ______________________________________________ 

1. 4. 2021 – 2. 4. 2021 od ___________________ do______________________ 

6. 4. 2021 – 9. 4. 2021 od ___________________ do ______________________ 

 

Delovanje vrtca je usklajeno s strani MOL, katerega obvestilo vam pošljemo takoj ko ga bomo prejeli. 

Lep pozdrav 

 Lučka Postružin, ravnateljica 


