
 
 

OBVESTILO staršem vključenih otrok ob ponovnem odprtju Vrtca Zarja 
 

Spoštovani starši, vlada RS je dne 20. 1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s 
katerim se v statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, 
Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska odpirajo vrtci v polnem delovanju. Vrtci, ki 
se nahajajo v statističnih regijah, kot to določa 1. točka 1. člena odloka, začnejo v polnem obsegu 
opravljati dejavnosti 26. januarja 2021. 
 

Pred nami je torej pomemben trenutek, dan, ko bomo ponovno odprli vrata našega vrtca za vse vpisane 
otroke v Vrtec Zarja. V torek, 26. 1. 2021, odpiramo enote s prilagojenim zapiralnim časom, predvsem 
zaradi trenutnega zagotavljanja higienskih, prostorskih in kadrovskih pogojev: 

 Enota Živ žav, Zagajškova ulica 8 (od 5.30 do 16.00) 

 Enota Čira čara, Škapinova 6a (od 6.15 do 16.00) 

 Enota Ringa raja, Nušičeva 2c (od 6.30 do 16.00. 

 Enota Mehurček, Cesta v Lokrovec 30 (od 6.00 do 16.00) 

 Enota Iskrica, Pucova 3 (od 5.30 do 16.00) 
 
Da nam bo skupaj uspelo prestopiti korak brez večjih težav, bomo seveda ponovno potrebovali vašo 
pomoč. Starše prosimo, da nam namero o vključitvi otroka v vrtec (od 26. 1. dalje) posredujete preko 
aplikacije eAsistent, bodisi vzgojitelju/ici preko elektronskega naslova ali preprosto samo najavite 
prisotnost vašega otroka za ta dan v aplikaciji (navedite okvirno uro prihoda in uro odhoda, ki nam bo v 
pomoč pri organizaciji dela). Otroci bodo vključeni v matične skupine, ki so bile oblikovane ob pričetku 
novega šolskega leta, septembra 2020.  
 
Vsi starši, ki boste otroka vključili, morate v delu, ki se nanaša na odgovornost staršev, dosledno 
upoštevati navodila NIJZ:  

 Starš vstopa v vrtec z zaščitno masko, obvezno si razkužite tudi roke.  

 Otroci si roke umivajo samo z vodo in milom pred vstopom v igralnico ali takoj, ko vstopijo v 
igralnico, če to ni mogoče v garderobi. Pri tem je potrebno vzdrževati predpisano razdaljo (od 
1,5 m do 2 m) do zaposlenih v vrtcu, drugih otrok in staršev.  

 Otrokom in odraslim ob vstopu v vrtec ne merimo temperature.  

 Starš, ki bo pripeljal otroka, naj bodo brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, 
bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa…).  

 Otroka sme v vrtec pripeljati eden od staršev. Svetujemo, da otroka pripelje v vrtec odrasla 
oseba iz istega gospodinjstva.  

 Otroci ob prihodu v vrtec naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Rezervna oblačila naj bodo 
vedno na voljo v nahrbtniku v garderobi.  

 Uporabo javnega prevoza do vrtca in iz njega odsvetujemo, če je to mogoče.  
 
Starši, ki ne boste prijavili oz. pripeljali otroka v vrtec, boste še vedno oproščeni plačila. Za vse prisotne 
otroke, pa bo pripravljen obračun v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

Ob zaključku tega obvestila bi želeli poudariti, da odrasli v vrtcu v tem času nismo pozabili, kakšno je 
naše osnovno poslanstvo, in da se zavedamo pomena predšolske vzgoje. Še vedno bosta prijazen 
pozdrav in spodbudne besede naša prioriteta in tudi tokrat bomo poskušali najprej vzpostaviti prijazno 
ter spodbudno okolje, da nam bo skupaj čim hitreje uspelo zakorakati na pot vsakdanjih doživetij.  
 
V kolikor boste potrebovali dodatne informacije, se lahko obrnete na upravo vrtca, kjer smo za vas dosegljivi in 
vam bomo z veseljem podali odgovore na vaša vprašanja. 
 

Celje, 22. 1. 2021                                                                                                 Ravnateljica, Mateja Kobal 
 


