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Spoštovani.
Na podlagi ukrepa, ki je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2 in ocene o
nujni organiziranosti vrtca v občini, kljub splošnemu zaprtju vrtca, ki določa, da so vrtci zaradi
poslabšanja epidemiološkega stanja v državi zaprti, župan Občine Logatec Berto Menard izdaja
SKLEP
-

o odprtosti Vrtca Kurirček Logatec, in sicer dežurne enote CENTRALNI VRTEC LOGATEC,
Notranjska c. 7 a, 1370 Logatec in ENOTA TIČNICA, Tržaška cesta 105, 1370 Logatec, z
odpiralnim časom od 6.30 do 16. ure, za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo;
- o odprtosti Miklavževega vrtca Logatec, Šolska pot 1, 1370 Logatec, z odpiralnim časom od
6.30 do 16. ure, za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo.
Starši nujnost potrebe po varstvu otroka dokazujejo s potrdilom delodajalca obeh staršev, pri
čemer vrtcu oddajo tudi Izjavo o zdravstvenem stanju otroka.
Obrazložitev
Za starše, ki morajo v tem obdobju delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti dela na daljavo,
je župan Občine Logatec sprejel sklep, s katerim je določil izjemo od zaprtja vrtcev in organizacijo
delovanja vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo
otrok, in sicer otrok, ki so vpisani bodisi v Vrtec Kurirček Logatec bodisi v Miklavžev vrtec Logatec.
V kolikor bi posamezni starši res potrebovali podaljšanje odpiralnega časa, se bo posamezna
vzgojiteljica temu prilagodila.
Pri izvajanju navedenega dežurstva je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in
dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ.
V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni.
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