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OBVESTILO ZA VSE STARŠE VRTCA 

 

Spoštovani starši, 

z včerajšnjo napovedjo vlade, o kateri smo vrtci izvedeli iz medijev, je vlada v smeri 
preprečevanja nadaljnjih okužb s COVID -19 izdala ukrep, da se s ponedeljkom, 26. 10. 2020, 
predvidoma za en teden zapirajo vrtci, pri čemer pa je premier apeliral na župane, da lahko 
občine organizirajo nujno varstvo. 

V želji, da staršem ne povzročamo dodatne stiske, smo se tako župan, g. Zoran Janković, in 
ravnatelji ljubljanskih vrtcev na današnjem skupnem srečanju dogovorili, da ljubljanski vrtci v 
času trajanja ukrepa zagotavljamo varstvo za otroke staršev, ki nujno potrebujete varstvo 
zaradi narave svojega dela oziroma ne morete opravljati dela od doma.  

Če boste presodili, da vaš otrok v naslednjem tednu varstvo nujno potrebuje, ga z veseljem 
pričakujemo v vrtcu in nam to prosim sporočite na oddelčni e-naslov oz. strokovnim 
delavkam vašega otroka. Skladno s kadrovskimi zmožnostmi, bomo zagotavljali sprejemanje 
otrok v štirih hišah našega vrtca (lokacija Dolenjska c. bo zaprta, otroci te lokacije bodo 
sprejeti na lokaciji Pot k ribniku), znotraj poslovnega časa vrtca, med 6.00 in 17.00 uro. Vsi 
starši boste prejeli sporočilo o organizaciji nujnega varstva otrok preko oddelčne e-pošte. 

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci oz. zaposleni, zato vas prosimo, 
da v kolikor pri otroku opazite morebitne simptome okužbe, da otrok ostane doma in 
postopate v skladu s priporočili NIJZ ter nas o tem obvestite. V času  zaprtja vrtcev, bodo starši, 
skladno z obvestilom MIZŠ, oproščeni plačevanja oskrbnine vrtca. 

Verjamemo, da bomo v skupni skrbi za dobro otrok in vseh nas, tudi tokrat z medsebojnim 
povezovanjem in sodelovanjem pripomogli k učinkoviti zajezitvi nadaljnjega širjenja okužb. 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

       Barbara Novinec, ravnateljica 
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OBVESTILO STARŠEM: sprejemanje otrok v nujno varstvo v času zaprtosti  
vrtcev na podlagi ukrepa Vlade RS: 26. 10. - 30. 10. 2020 

 
Spoštovani starši, 
 
v prihodnjem tednu bodo skladno z ukrepom Vlade RS za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19 vrtci zaprti.  
V vrtcu bomo zagotavljali varstvo za vse otroke staršev, ki nujno potrebujete varstvo zaradi narave svojega dela 
oz. dela ne morete opravljati od doma. 
 
Združevali bomo izključno oddelke, kjer z vašimi namerami o potrebi ne moremo zagotavljati samostojnega 
delovanja, glede na kadrovsko zasedbo v vrtcu, zato bo lokacija Dolenjska c. v prihodnjem tednu zaprta in bodo 
otroci iz te lokacije pridruženi Lokaciji Pot k ribniku. Poslovni čas vseh hiš ostaja nespremenjen (6h – 17h) , 
znotraj tega pa bodo oddelki delovali samostojno med 7. in 16. uro. Prosimo, da v vrtec pripeljete izključno zdrave 
otroke. 
 
ENOTA JURČEK 

ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
LISIČKE lisičke Šoberl, Blagus  5 
VEVERICE sovice Tomc, Finc  3 
SOVICE veverice Viršek, Špoljarič  4 

 
ENOTA ORLOVA 

TRAKT ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
II. trakt MIŠKE gosenice, čebelice mravljice Kuk, Mihevc, Semolič 7 

ZAJČKI krtki, miške zajčki Paradiž, Gale, Vilič 7 
KRESNIČKE kresničke, murni Jakopin, Bezjak 5 

 
ENOTA GALJEVICA 

TRAKT ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
jasli PIKAPOLONICE pikapolonice Šipraga 1 

MUCKI mucki Matotek/Skubic, Bilban 1 
II. 
trakt 

METULJI metulji Lenarčič, Primar 4 
POLŽI polži Suhadolnik, Mohorčič 1 
PETELINI petelini Pišljar, Tivadar 0 
SRNE srne Pograjc, Majić 5 

I. 
trakt 

MEDVEDI medvedi Dimec, Španič 3 
ZMAJI zmaji Virant, Hočevar 2 
KUŽKI ježi, kužki Šefic Globokar/Funkl, Glavač 8 

 
LOKACIJA POT K RIBNIKU 

ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
RAČKE žabice, ribice, račke Kogoj, Mrak 3 
RIBIC sončki, zvezdice Dimic, Hodak Jošt 3 

 
LOKACIJA DOLENJSKA C. BO ZAPRTA. otroci so vključeni v oddelek ribice na lokaciji Pot k ribniku.  
 
Želimo vam zdrave in prijetne praznične jesenske dni in vas lepo pozdravljamo.    
  

Barbara Novinec, ravnateljica 


