
VRTEC GALJEVICA 
Galjevica 35 
SI - 1000 Ljubljana 
T: 01/4204-700 
F: 01/4204-709 
www.vrtec-galjevica.si  
 

 

Datum: 29. 10. 2020 
Opr. št.: 6029-2/2020-7 
 
 
OBVESTILO ZA VSE STARŠE VRTCA – nujno varstvo otrok v času zaprtosti vrtca 

 
 

Spoštovani starši, 
 
zahvaljujemo se vam za sodelovanje in odgovoren odziv nujnega varstva otrok v času zaprtosti vrtcev 
v tem tednu, ko je v naš vrtec vključenih 8 % vpisanih otrok. Skladno z epidemiološko sliko v državi 
pričakujemo, da ukrep zaprtja vrtcev s strani Vlade RS po tednu dni ne bo preklican in bodo vrtci ostali 
zaprti tudi v prihodnjem tednu, kar bomo izvedeli v petek, 30. 10. 2020. V času zaprtosti vrtca so starši 
opravičeni plačila oskrbnine, razen v primeru koriščenja nujnega varstva otroka. 
 
Predvidevamo, da bomo v vrtcu še naprej lahko zagotavljali vzgojno-izobraževalni program za vse 
otroke staršev, ki nujno potrebujete varstvo, zaradi narave svojega dela oziroma ne morete opravljati 
dela od doma. Prosimo vas, da nam v petek do 10h posredujete potrebe po nujnem varstvu vašega 
otroka za prihodnji teden na oddelčni e-naslov vašega otroka. Skladno s kadrovskimi in 
organizacijskimi zmožnostmi bomo organizirali delo v skupini matičnega oddelka oz. v združenem 
oddelku posamezne hiše vrtca, znotraj poslovnega časa vrtca. V petek popoldan vam bomo sporočili 
organizacijo oddelkov za prihodnji teden po oddelčni e-pošti. V vrtec lahko pripeljete izključno 
zdravega otroka. Uvajanje otrok novincev  v času zaprtosti vrtca ni mogoče, razen ko gre za primer 
nujnega varstva otroka. 
 
S prihodnjim tednom v vrtcu nimamo več oddelkov v karanteni, je pa kar nekaj zaposlenih zaradi okužb 
še vedno odsotnih iz dela. Do sedaj beležimo v našem vrtcu okužbe treh otrok na enoti Orlova in dveh 
otrok na lokaciji Dolenjska cesta, ki glede na sporočila staršev, nimajo zdravstvenih posebnosti.  
 
Še naprej bo zaradi kadrovskega izpada v prihodnjem tednu zaprta lokacija Dolenjska c., otrokom te 
hiše bomo zagotavljali nujno varstvo na lokaciji Pot k ribniku. Sicer pa predvidevamo, da bomo 
zagotavljali nujno varstvo v 4 hišah našega vrtca. 
 
Z željo, da bomo vrtec lahko odprli v čim krajšem času za vse otroke in da bomo v vmesnem času zdravi, 
vas prijazno pozdravljam. 
 
     
       Barbara Novinec, ravnateljica 
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Datum: 30.10.2020 
 

OBVESTILO STARŠEM: sprejemanje otrok v nujno varstvo v času zaprtosti  
vrtcev na podlagi ukrepa Vlade RS: 2. 11. do 6. 11. 2020 

 
Spoštovani starši, 
 
v prihodnjem tednu bodo skladno z ukrepom Vlade RS za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19 vrtci še zaprti.  
V vrtcu bomo zagotavljali varstvo za vse otroke staršev, ki nujno potrebujete varstvo zaradi narave svojega dela 
oz. dela ne morete opravljati od doma. 
 
Združevali bomo oddelke, ko skladno z vašimi namerami o potrebi po varstvu otroka ne moremo zagotavljati 
samostojnega delovanja oddelka, glede na kadrovsko zasedbo v vrtcu. Lokacija Dolenjska c. bo v prihodnjem 
tednu še zaprta, ker ni najavljenih namer o potrebah po nujnem varstvu. Poslovni čas vseh hiš ostaja 
nespremenjen (6h – 17h) , znotraj tega pa bodo oddelki delovali samostojno med 7. in 16. uro. Prosimo, da v 
vrtec pripeljete izključno zdrave otroke. 
 
ENOTA JURČEK 

ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
LISIČKE  lisičke in sovice  Špoljarič/Viršek, Blagus  5 
VEVERICE veverice Tomc, Vrankar 6 

 
ENOTA ORLOVA 

TRAKT ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
II. trakt MIŠKE gosenice, čebelice, krtki Grum Duša, Vilič 6-7 

ZAJČKI mravljice, miške  Gale, Mihevc K. 6-9 
KRESNIČKE zajčki, kresničke, murni Bezjak, Jakopin 6-8 

 
ENOTA GALJEVICA 

TRAKT ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
jasli PIKAPOLONICE pikapolonice, mucki Šipraga, Bilban 3-4 
II. 
trakt 

METULJI metulji , polži Lenarčič, Tivadar 4 
SRNE srne Pograjc, Majić 6 

I. 
trakt 

MEDVEDI medvedi, zmaji Dimec, Španič 5-6 
KUŽKI ježi, kužki Glavač, Mohorčič 6-7 

 
LOKACIJA POT K RIBNIKU 

ODDELEK Iz oddelka Strokovni delavci Št. otrok 
RAČKE ribice, račke Mrak, Bukovec Krenn 6 
ŽABICE žabice Hodak Jošt, Dimic Martinovič 3 

 
 
Želimo vam zdrave in prijetne praznične jesenske dni in vas lepo pozdravljamo.    
  

Barbara Novinec, ravnateljica 
 


