
 

 

 
Spoštovani starši. 

 

Kot že veste v ponedeljek, 18. maja 2020, Vrtec Mehurčki ponovno odpira svoja vrata za 

otroke, kateri starši nujno potrebujete varstvo. S prijavami otrok za mesec maj smo zaključili. Ob 

upoštevanju priporočil NIJZ, MIZŠ IN ZRSŠ ugotavljamo, da smo presegli priporočeno zmanjšano število 

otrok v skupini (8 otrok v 1. starostnem obdobju in 10 otrok v 2. starostnem obdobju). Namero po 

ponovni vključitvi v vrtec je izrazilo 55% staršev. Kar pomeni, da bi morali za zagotovitev vseh pogojev 

pridobiti dodatne prostore, ki jih v tem trenutku nimamo na razpolago. Prav tako ne moremo zagotoviti 

dodatnega strokovnega kadra, saj imamo nekaj zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami. 

Delo bomo organizirali tako, da bomo oblikovali skupine na način, da bo vsaka skupina delovala 

skupaj 14 dni kot zaprta in zaključena enota. Glede na stanje prijav se lahko zgodi, da prijavljen otrok 

morda ne bo v svoji skupini, niti zagotovo pri svojih vzgojiteljicah. Podrobno obvestilo o protokolu 

prihoda in vključenosti otroka v skupino, vam bomo posredovali predvidoma v petek.  

Oskrbnino vrtca bodo v času izrednih razmer plačevali samo starši otrok, ki bodo vključeni v 

vrtec. Za posamezni dan odsotnosti otroka znotraj najavljenega obdobja prisotnosti od 18. 5 do 29. 5. 

2020 se vam odbije le znesek prehrane v skladu s sklepom ustanovitelja. Starši otrok, ki v času do 29. 

5. 2020 ne bodo obiskovali vrtca, so oproščeni plačila vseh obveznosti vrtca. 

Prosimo vas, da nas tisti starši, ki ste že prijavili otroka z 18. 5. 2020, pa ste si morda premislili, 

o tem obvestite preko e-pošte: vrtec.mehurcki@guest.arnes.si ali na telefon 041/986-816, najkasneje 

do jutri. Ker si želimo zagotoviti čim večjo varnost, vas še enkrat prosimo, da vsi ki imate možnost, 

izkoristite da vaši otroci v teh izrednih razmerah ostanejo v domačem varstvu. 

V upanju, da bodo omejitve trajale krajši čas in se bomo lahko vsi čim hitreje vrnili nazaj v vrtec 

vas lepo pozdravljamo, 

 Blaž Kölner, ravnatelj 
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