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Zadeva: Obvestilo – podaljšanje ukrepov prepovedi zbiranja v vrtcih od 9. do 13. novembra 
2020 
 
 
 
Spoštovani starši!  

 

 

Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da vrtci v prihajajočem tednu nadaljujejo na enak 

način kot je določeno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih. 

 

Starši so v času zaprtja vrtcev oproščeni plačila za vrtec. 

 

Vrtci bodo v prihodnjem tednu izvajali programe v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno 

varstvo za otoke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako 

določi župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost. Za izkazovanje potrebe po nujnem 

varstvu v vrtcu je potrebno dokazilo za oba starša. Na spletni strani občine je objavljen Sklep o 

tem. 

 

Poleg omenjenega pa je potrebna še podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju 

zadnjih deset dni ni bil v stiku z okuženo osebo.  

 

Naprošamo vas, da vašo nujno potrebo po varstvu otroka v vrtcu sporočite z odgovorom na to 

sporočilo po eAsistentu danes zvečer do 20. ure. 

 

Ostanite zdravi in prijetno preživljanje časa vam želimo. 

 

 

Ksenija Vratar Pocak, Jožefa Herman, 

pedagoški vodja vrtca, l.r. ravnateljica, l.r. 
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Tárgy: Értesítés – az óvodák bezárásának meghosszabbítása november 9-e és 13-a között 

 

 

Tisztelt szülők! 

 

 

A Szlovén Köztársaság kormánya határozatot fogadott el arról, hogy a következő héten ugyanúgy 

folytatódnak a jelenleg érvényben lévő intézkedések. 

 

Az óvoda bezárása idején a szülők mentesülnek az óvodai költségek fizetése alól. 

 

Az óvodák kizárólag azok a szülők gyermekei számára biztosítanak felügyeletet, akiknek a 

munkahelyükön kell lenniük, és más módon nem tudnak ellátást biztosítani gyerekük számára. Az 

óvoda nyitvatartásáról a polgármester dönt. Az óvodai sürgősségi ellátás szükségességének 

igazolásához mindkét szülő igazolása szükséges. Az erről szóló határozatot az önkormányzatok 

honlapjukon jelentetik meg. 

A fentiek mellett szükséges a szülők nyilatkozata arról, hogy a gyermek egészséges, és hogy az 

elmúlt tíz napban nem állt kapcsolatban fertőzött személlyel.  

 

A fent említett esetben az óvodai gyermekfelügyelet igényét ma este 20 óráig igényelje  azáltal, 

hogy válaszol erre az üzenetre az eAsistent-en keresztül. 

 

Kellemes időtöltést és jó egészséget kívánunk! 

 

 

 

Vratar Pocak Ksenija, Herman Jožefa, 

az óvoda pedagógiai vezetője, s.k. igazgatónő, s.k. 
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