
 
 
 
 

8362 HINJE 
Telefon: 07 3885-292, e-mail: o-prevole.nm@guest.arnes.si,  Davčna št.: 69795819, Matična št.: 5086272, TRR: 01393-6030688591 

Evidenčna številka: 6029-2/2021-1-5 

Datum: 4. 2. 2021 

 

Obvestilo o ponovnem odprtju vrtca 
 
 

Spoštovani starši, 

 

končno vas lahko obvestimo, da bomo v torek, 9. 2. 2021 po dolgem času zopet odprli vrata 

našega vrtca vsem otrokom. Delo v vrtcu bo potekalo v skladu z ukrepi za zagotavljanje 

preprečevanja širjenja virusa COVID-19.  

 

V tem trenutku čim prej potrebujemo podatek o vaši nameri ponovne vključitve 

otroka/otrok v vrtec. Starši, ki boste svojega otroka/-e naslednji teden vključili v vrtec, 

sporočite to pomočnici ravnatelja za vrtec po elektronski pošti 

(mojca.podpadec@osnovnasolaprevole.si) najkasneje do petka,  5. 2. 2021, do 10. ure. 

Prosimo vas, da napišete tudi čas prihoda in odhoda. Obratovalni čas vrtca je ponovno od 

5.45 do 16.00. Informacijo sporočite tudi starši, ki ste imeli otroke do sedaj vključene v 

nujno varstvo. 

 

Pričakuje se, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, ki niso bili v stiku z obolelimi osebami, 

zato vas skladno z določili NIJZ naprošamo, da izpolnite tudi izjavo o zdravstvenem stanju 

otroka, ki je v prilogi. To izjavo prinesite v torek zjutraj, ko boste pripeljali otroka/-e v 

vrtec. 

 

»Z dnem odprtja vseh vrtcev, so storitve vrtca za starše plačljive. Če je otrok odsoten zaradi 

karantene, so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP). V primeru, da bi 

vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši oproščeni 

plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).« (Okrožnica MIZŠ, št. 6030-2/2021/8 z dne 4. 2. 2021) 

 

Verjamemo, da se vsi veselimo ponovnega prihoda otrok v vrtec, vendar vas pri tem prosimo 

za odgovorno ravnanje. Ob prihodu v vrtec še naprej upoštevajte Protokol ravnanja Vrtca pri 

OŠ Prevole za preprečevanje širjenja koronavirusa (Priloga 2). 

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo, da ostanete zdravi. 

 

 

 

Pripravila: 

Mojca Podpadec 

 

 

Potrdil ravnatelj: 

Draženko Šolaja, l. r. 
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