
 

 

Številka:6029-1/2021/8 
Datum: 15. 11. 2021 
 
Spoštovani obiskovalci vrtca! 

 
Ob vstopu v Vrtec Ivana Glinška Maribor morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-
izobraževalnega zavoda in so starejše od 12 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali 
testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Obvezno je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, 
ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.  
Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in zaposlenih ter zaradi izpolnjevanja veljavnih predpisov 
smo uvedli tudi protokol vstopa v prostore vrtca, kot sledi: 
 
PROTOKOL VSTOPA ZUNANJIH UPORABNIKOV, OBISKOVALCEV TER STRANK VRTCA  

➢ Za vse stranke, ki obiščejo vrtec z namenom urejanja upravnih ali vzgojnih zadev iz pristojnosti 
vrtca, velja obvezno predhodno naročanje po telefonu ali elektronski pošti ob prihodu pa se 
morajo zglasiti v tajništvu vrtca. Kontakti so dostopni na spletni strani. Uradne ure so vsak 
delovnik od 10:00 do 12:00 ure. 

➢ V skladu z zadnjim veljavnim odlokom, morajo vsi zunanji uporabniki naših storitev izpolnjevati 
PCT pogoj, ki ga v vrtcu preverja za to pooblaščena oseba s strani ravnateljice. Vsi uporabniki se 
morajo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in ustreznim dokazilom o izpolnjevanju 
pogoja PCT. 

PROTOKOL VSTOPA ZA STARŠE OZIROMA SKRBNIKE OTROK  
➢ Za vsakodnevni prihod in odhod oseb, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, pogoja PCT ni 

potrebno izpolnjevati. Prosimo vas, da prostore vrtca zapustite v čim krajšem času.  
➢ Za vse sestanke, timske sestanke in druga individualna srečanja ter govorilne ure v povezavi z 

vzgojnim delom oddelka, se starši oziroma skrbniki dogovarjajo z matično vzgojiteljico oddelka, 
po elektronski pošti ali telefonu. Za sestanke, ki se lahko izvedejo individualno, morajo 
udeleženci izpolnjevati pogoj PCT. 

➢  Vsa druženja, delavnice, roditeljski sestanki so do nadaljnjega odpovedani oziroma se bodo 
izvedli po potrebi na daljavo.  

➢ V vrtec pripeljete le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja 
ali bolezni, lahko vrtec zavrne. 

V prostore vrtca ni dovoljen vstop uporabnikom brez predhodne najave in brez izpolnjevanja PCT 
pogoja. Vrtec je od 9:00 do 14:00 ure zaklenjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Ravnateljica 
Ester Mlaj, univ. dipl. ped. 

 

 


