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OBVESTILO ZA STARŠE O PONOVNEM ODPRTJU VRTCA s 26. 1. 2021 in UKREPI 
 
Spoštovani starši, 
 

zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec s 26. 1. 2021, ko vrtci 
ponovno po 13 tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Vašo namero o ponovni vključenosti otrok v vrtec je 
izrazilo 77 % staršev, v vrtec se s prihodnjem tednom vrača 353 otrok. Na podlagi prejete okrožnice MIZŠ z dne 
20. 1. 2021, in priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih, z dne 23. 12. 2020, za 
ponovno odprtje vrtcev v času epidemije, vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili, v obdobju izrednih 
razmer, prilagajali hišni red, poslovni čas oddelka in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. Glede na vaše 
sporočene namere o prisotnosti otrok v vrtcu s 26. 1. presegamo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini 
na 8 oz. 10 otrok v kar 22 oddelkih od 26, kar pomeni, da bi morali za popolno spoštovanje priporočil pridobiti 
poleg dodatnega kadra še 22 dodatnih prostorov, ki jih v vrtcu trenutno ne moremo zagotoviti.   
Vzgojno-izobraževalno delo bomo do zaključka epidemije izvajali v vseh 26 obstoječih oddelkih v obliki 
»mehurčkov« z 2 SD. Oddelki se ne združujejo zjutraj in popoldan ter tekom dneva, kar pomeni da otroci ne 
prehajajo med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo imela svoj urnik delovanja 
in sicer znotraj 9 urnega poslovnega časa oddelka (znotraj siceršnjega poslovnega časa hiše vrtca). Poslovni čas 
posameznega oddelka, ki je oblikovan na podlagi povratnih informacij po potrebah večine staršev v oddelku, je 
objavljen v prilogi. Jutranjega in popoldanskega združevanja oz. samostojnega 11-urnega delovanja 
posameznih oddelkov ni mogoče zagotavljati.  
 

OTROCI: 
Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, v 
vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni. V primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih 
družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, se o primernosti vključitve otroka v vrtec v času 
epidemije, posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine. V času epidemije oz. 
prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo 
ninice/dude v vrečki, ki jo bo SD shranila ločeno od ostalih.  
 

STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:  
Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtec morajo starši nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno 
razkužite roke v preddverju garderob, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 - 2 m z drugimi starši z otroki 
ter s SD in se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za predajo otroka. Prosimo, da v primeru 
večjega števila staršev z otroki (več kot 2 starša z otroki na oddelek) v garderobi, počakate za predajo otroka pred 
vhodom. Na obeh lokacijah (Dolenjska c. in Pot k ribniku) boste pozvonili in  otroka predali na vhodu. Otroci si v 
vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali, v oddelku otroci in SD ne 
bodo nosili mask, veliko časa bomo preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi 
rezervno garderobo, ki jo prinašate/odnašate dnevno. Starši boste o vseh vsebinah, ki bodo objavljene na 
oglasnih deskah oddelka, obveščeni tudi po e-pošti oddelka, saj časa za prebiranja oglasne deske ob frekventnih 
urah predaje in prevzema otrok ne bo dovolj. Prosimo vas, da e-pošto oddelka prebirate redno. 
Oskrbnino vrtca bodo plačevali v času epidemije samo starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec. Otroci, ki v času 
epidemije v RS vrtca ne bodo obiskovali, bodo skladno z okrožnico MIZŠ in pričakovanim PKP8, opravičeni plačila 
obveznosti in naslova oskrbnine. Vaše namere o prisotnosti otroka v vrtcu bodo iz oddelkov spremljali tedensko 
- vsako sredo vas bodo povprašali o prisotnosti v prihodnjem tednu. 
S programom integracije angleškega jezika in integracije športno-gibalnih uric znotraj rednega dela posameznega 
oddelka 2. starosti bomo pričeli v prvem tednu februarja. Dodatni vzgojitelj v oddelku bo ves čas v oddelku nosil 
masko.  
 

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na normalen ritem 
delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.  
        
        Barbara Novinec, ravnateljica  
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