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Obvestilo glede PONOVNEGA ODPRTJA VRTCEV 

 
 
 
Spoštovani starši, 
 
v teh dneh bo izjemno pomembno, da ohranimo dobro medsebojno sodelovanje in veliko 
mero potrpežljivosti, zato se vam v naprej lepo zahvaljujem. Ker smo okrožnico MIZŠ in 
priporočila NIJZ ter ZRSŠ šele dobro prejeli, časa pa nimamo veliko na razpolago, moramo 
ukrepati hitro, da se bomo lahko ustrezno pripravili na delo pod bistveno zahtevnejšimi 
okoliščinami. 
 
V priponki najdete dve izjavi.  
Prosim, da IZJAVO O VRAČANJU OTROKA V VRTEC izpolnite VSI (ne glede na to ali bo 
otrok začel obiskovati vrtec ali ne) in jo posredujete na naš elektronski naslov 
info@vrtecringaraja.si najkasneje do torka, 12. 5. 2020.  
Glede na priporočila in predvidevanje, da se bodo ukrepi tedensko sproščali, vas najprej 
prosim, da napoveste prisotnost vaših otrok v vrtcu za prvih 14 dni, oziroma do konca 
meseca maja. V tem času še velja interventni zakon, ki vam omogoča oprostitev plačila 
vrtca, v kolikor boste otroka obdržali doma. 
 
IZJAVA STARŠEV (NIJZ), ki se tudi nahaja v priponki, pa je nujno potrebna za vse tiste 
otroke, ki se vračajo v vrtec in jo ravno tako podpisano posredujete na naš elektronski 
naslov info@vrtecringaraja.si najkasneje do torka, 12. 5. 2020. 
 
Po priporočilu NIJZ je lahko v »skupinah« otrok 1. starostnega obdobja priporočeno 
število 8 otrok in v »skupinah« 2. starostnega obdobja priporočeno število 10 otrok.  
Iz tega razloga pozivam vse starše k tehtnemu premisleku, da v kolikor imate možnosti, 
da še lahko zadržite otroke doma do konca meseca maja, to tudi storite. Skupine se med 
sabo ne bodo smele srečevati, kar pomeni, da bo vsaka skupina imela svoj urnik in stalno 
prisotne vzgojitelje. Tudi prihod in odhod iz vrtca bo prilagojen razmeram. Starejše otroke 
bomo prevzemali pred vrtcem, mlajše boste lahko starši (ob uporabi maske) sami uredili v 
garderobi in predali vzgojiteljici. Starše prosim, da se ne zadržujete v garderobah in pred 
vrati igralnic, saj bo število staršev ob istem času v objektu omejeno.  
Uvajanje novincev v vrtec je pogojeno s  prisotnostjo staršev, zato ga NIJZ zaenkrat 
odsvetuje. 
 
Otroci ne bodo imeli mask, prav tako ne vzgojitelji (razen ob interakciji z vami). 
Pomembno je, da otrokom v tem novem uvajalnem obdobju ponudimo toplino, bližino in 
varnost.  
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Zaradi potreb priprave urnika vsake skupine vas prosim, da na IZJAVI O VRAČANJU 
OTROKA V VRTEC navedete točen čas prihoda otroka v vrtec in točen čas odhoda iz njega 
ter se seveda potem teh ur tudi držite.  
Naj opomnim, da to velja le za te dni. Seveda morajo biti ure znotraj našega poslovalnega 
časa.  
 
Natančnejša navodila in protokol bomo pripravili v prihodnjem tednu.  
 
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec 
prihajajo le zdravi otroci in osebje.  
 
V vrtcu si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bo protokol dela in načrtovanje 
aktivnosti skladno s higienskimi priporočili za izvajanje predšolske vzgoje. Kurikulum za 
vrtce bo potekal v skladu s potrebami otrok ter trenutnim stanjem v oddelku, vsekakor si 
bomo prizadevali, da bo potekal čim manj stresno in tako, da bo v največji meri 
pripomogel k ohranjanju varnega in zdravega okolja ter da bo omogočal otrokom dobro 
počutje, saj otroci potrebujejo varno in stabilno okolje. 
 
Vljudno prosim za sodelovanje in v naprej hvala za vaše odzive in razumevanje.  
 
Lep sončen preostanek vikenda vam želim in prijazen pozdrav vsem skupaj. 
 
 
 
 

Igor Štrbenc, dir. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo je bilo dne, 9. 5. 2020 objavljeno na spletni strani vrtca in poslano na e-mail naslove 
staršev. 

Priloge: 
- IZJAVA O VRAČANJU OTROKA V VRTEC 
- IZJAVA STARŠEV (NIJZ)   
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