ZUPAN

OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 602-1/2021-19
Datum: 11.2.2021
Na podlagi ukrepa, ki je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2, Odloka Vlade
RS z dne 20. 1. 2021 (EVA 2021-3330-0017) in ocene o odprtju vrtcev v občini Logatec, župan Občine
Logatec Berto Menard izdaja

SKLEP
-

-

o odprtosti Vrtca Kurirček Logatec in Miklavževega vrtca Logatec, z odpiralnim časom od 6.30 do
16. ure, oziroma dovoljuje izjemo staršem, ki res nujno potrebujejo varstvo izven tega okvira,
zaradi zagotovitve čim večje varnosti otrok, staršev in zaposlenih ter zmanjšanja možnosti
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov, vrtca
lahko prilagodita organizacijo in poslovni čas vrtca s spremembo letnega delovnega načrta,
v času odsotnosti otroka, so starši, ki imajo stalno prebivališče v občini Logatec, plačila za vrtec
oproščeni, in sicer do 14.2.2021.

Obrazložitev

Župan Občine Logatec je sprejel sklep, s katerim je določil odpiralni čas vrtca, ki je med 6.30 do 16.
ure, z izjemo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok izven tega časovnega okvira. V kolikor bi
posamezni starši res potrebovali podaljšanje odpiralnega časa, se bo posamezna vzgojiteljica temu
prilagodila.
Pri izvajanju dejavnosti na področju predšolske vzgoje 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 skladu z okrožnico MIZŠ, pri oblikovanju »varnih mehurčkov« otrok, vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev v vrtcu se oblikujejo oddelki, v katerega so vključeni otroci, katerih starši nimajo možnosti
zagotavljanja druge oblike varstva otrok.
Navedeni ukrep velja od 2.2.2021 dalje oz. do sprejema novih predpisov, s področja zajezitve širjenja
okužb z novim virusom SARS-CoV-2.
Ker se ukrepi v državi sproščajo, se del sklepa, ki se navezuje na oprostitev plačila staršev, zaključi z
dnem 14.2.2021.

Berto MENARD
Župan
Poslati:
- Vrtec Kurirček Logatec
- Miklavžev vrtec Logatec

