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O B V E S T I L O 
 

Spoštovani starši! 

 

Obveščamo vas, da bo v Vrtcu Ivana Glinška Maribor v času od 1. 4. 2021 do vključno 11. 4. 2021 

organizirano samo nujno varstvo.  
 

Nujno varstvo bo organizirano za otroke, kjer sta oba starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec) 

zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi 

(Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne 

varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.  
 

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in 

visokošolskih zavodih določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi 

odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) 

vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi, ki ga najdete na naši spletni strani. 
 

Pri organiziranju skupin otrok, ki bodo koristili nujno varstvo, se uporabljajo Higienska priporočila za 

preprečevanje širjenja okužbe s SARS Cov-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.  
 

V vrtec pripeljite samo zdrave otroke. 
 

Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021  

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca 

ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo. 
 

Izvajanje vzgojne dejavnosti bo potekalo fleksibilno z velikim poudarkom bivanja na prostem, dela v 

kotičkih s pestrimi gibalnimi, glasbenimi, jezikovnimi, naravoslovnimi in drugimi vsebinami. 
 

Starši boste o dodeljeni skupini in enoti vašega otroka obveščeni pravočasno. 
 

O vseh novostih vas bomo sproti obveščali na spletni strani vrtca, na oglasnih deskah in s pomočjo 

eAsistenta. Zato prosimo, da skrbno spremljate naše načine obveščanja. 
 

 

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi.  

 

   

 
 

 Ravnateljica 
Ester Mlaj, univ. dipl. ped. 
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