
 

 
Žalec, 7. 1. 2021  

 

 

Spoštovani starši, 

 

na podlagi sklepa, ki ga je dne 6. 1. 2021 sprejel župan Občine Žalec, g. Janko Kos, bo nujno varstvo otrok 

organizirano tudi v času od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021.  

 

V kolikor bo glede odprtja vrtcev Vlada RS danes odločila drugače, vas bomo o tem obvestili.  

 

Pogoj za vključitev otroka v nujno varstvo je potrdilo delodajalca obeh staršev (razen pri 

enoroditeljskih družinah), da sta zaposlena in opravljata delo. Potrdilo vam izda delodajalec (ni 

predpisanega obrazca) in mora biti podpisano in žigosano s strani delodajalca.  

 

Vsi starši, ki izpolnjujete ta pogoj, lahko svojo potrebo po varstvu pošljete na e-naslov 

nujnovarstvo.zalec@gmail.com in sicer do jutri, v petek 8. 1. 2021 do 13. ure, če potrebujete varstvo 

od ponedeljka, 11. 1. 2021 in nato vsak delovnik do 12. ure, če želite otroka pripeljati naslednji dan. 

Organizacija dela se dnevno spreminja (delovni časi oddelkov, prisotnost strokovnih delavk, prehrana, 

diete, organizacija prostora …), zato bomo le ob pravočasni prijavi vašemu otroku lahko zagotovili varstvo. 

Na spletni strani bomo v nedeljo objavili razpored otrok (npr. otroci enote Griže so v enoti Žalec II).  

 

Ob prijavi na e-mail obvezno napišite spodnje podatke: 

 ime in priimek otroka 

 enota vrtca, ki jo obiskuje in vzgojiteljica 

 datum prihoda za prvi dan  

 ura prihoda in odhoda 

 morebitne zdravstvene posebnosti (dietna prehrana, zdravila ipd.) 

 

Ob prijavi priložite skenirani/slikani potrdili delodajalca oz. jih obvezno prinesite s sabo, ko prvi dan 

pripeljete otroka.  

 

Prav tako prvi dan ob prihodu oddajte IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC po 

odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni oziroma pred uvajanjem v vrtec (Covid izjava), ki jo najdete na 

spletni strani vrtca (Zavihek O VRTCU, Obrazci). V kolikor je doma ne morete natisniti, jo boste izpolnili 

ob prihodu v vrtec.  

 

Ob prihodu v vrtec upoštevajte vsa uveljavljena pravila in protokole (maske, razkuževanje rok, maksimalno 

dovoljeno število oseb v garderobi (6 oseb, vključno z otroki)) ter oznake v prostorih vrtca in navodila 

strokovnih delavk.  

 

Vse starše še vedno prosimo, da zaradi zaščite vaših otrok, vas in naših zaposlenih v vrtec pripeljete 

zdravega otroka, ter tudi sami v prostore vrtca vstopate le, če ste zdravi.  

 

Lepo pozdravljeni.  

Natalija Starič Žikić  

Ravnateljica  


