
 
VRTEC LAŠKO Cesta na Svetino 2a, LAŠKO 

Tel.: 03 734 30 10 E-naslov: vrtec.lasko@guest.arnes.si 

 

 

OBVESTILO VRTCA LAŠKO 

Spoštovani starši! 

Vlada RS je dne 28. 03. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-

19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21). 

Odlok velja od 01. 04. 2021 do  vključno 11. 04. 2021. 

V četrtek, 01. 04. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati 

vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih. Vrtec bo organiziral nujno varstvo za otroke, 

katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena: 

• v sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor 

prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor 

varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), 

določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17); 

• v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja; 

• zavodih s področja socialne varnosti; 

• v Slovenski vojski; 

• v Policiji; 

• v poklicnih gasilskih enotah.  

 

Odlok določa, da se zaposlitev starša ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar 

pomeni, da morajo starši vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. 

Nujno varstvo bomo organizirali v Enoti Laško Cesta na Svetino 2a, Laško in sicer 

od 5.30 do 16.00. 

Vse tiste, ki boste v potrebovali nujno varstvo prosimo, da to najkasneje do jutri 

(31. 03. 2021) do 8.00 sporočite vzgojiteljici Vašega otroka, na telefonsko številko 

enote Vrtca, ki jo Vaš otrok obiskuje ali po e-asistentu. 

Če boste koristili nujno varstvo za Vašega otroka morate predložiti Potrdilo izdano za 

potrebe dokazovanja nujnega varstva na podlagi drugega odstavka 2. člena 

Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (U. l. RS, št. 

47/21), ki je dostopno na spletni strani vrtca ali ga dobite pri vzgojiteljici Vašega otroka. 

Hvala za sodelovanje! 

 

Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica 
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