
 
 
Datum: 9. 5. 2020 
 
OBVESTILO  STARŠEM  O  PONOVNI ODPRTOSTI  VRTCA  Z  18. 5. 2020 
 
 
Spoštovani starši,  
 
skladno z napovedmi in okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), vas 
obveščamo, da vrtci v ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo svoja vrata. 
 
Za optimalno organizacijo dela in sledenju navodilom in priporočilom, ki jih je pripravilo MIZŠ 
v sodelovanju z zdravstveno stroko (NIJZ), želimo od vas pridobiti informacijo  o vstopu 
vašega otroka v vrtec. Po priporočilih NIJZ naj bi bilo v skupini prvega starostnega obdobja 
največ 8 in v skupini drugega starostnega obdobja največ 10 otrok. Priporočila je pripravila 
tudi RSK za pediatrijo, ki je navedla, kateri otroci so rizične skupine in se jim trenutno 
odsvetuje vključitev v vrtce (podrobnejše informacije o tem dobite na spletni strani zavoda). 
Naj ob tem povem, da bomo v vrtec sprejemali vse zdrave otroke, kar boste potrdili starši  s 
podpisano izjavo. 
 
Vljudno vas naprošamo, da svojo namero o vključitvi otroka v vrtec z dnem 18. 5. 2020, 
sporočite svoji vzgojiteljici na e naslov (ali sms)  do najkasneje torka, 12. 5. 2020 do 12. 
ure. Ob tem napišite tudi od kdaj do kdaj bi varstvo potrebovali (znotraj običajnega 
poslovnega časa vrtca). Prosimo vas, da se vzgojiteljici vašega oddelka odzovete vsi, 
tudi tisti, ki otroka ne boste vključili v vrtec. 
 
O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo obveščali. 
Dokumenti z uradnimi priporočili NIJZja in RSK za pediatrijo so na voljo na spletni strani 
zavoda. 
 
Zahvaljujemo se vam za vaš odgovor in se hkrati veselimo ponovnega odprtja ter srečanja z 
vami, otroki. 
 
 
 
Lepo vas pozdravljamo.                                                             
 
Tanja Smukavec, pomočnica ravnateljice                                      Mojca Rozman, ravnateljica     
 
 
Prilagamo e. naslove skupin 
 
PIKAPOLONICE: janja.zupan@osbohinj.si 
 
POLŽKI: andreja.jensterle@osbohinj.si 
 
ZAJČKI: karmen.zmitek@osbohinj.si 
 
MUCKI:  marjana.sitar@osbohinj.si 
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SONČKI: sonja.sodja@osbohinj.si 
 
ČEBELICE: lea.mulejzupan@osbohinj.si 
 
METULJČKI: lilijana.poniz-arh@osbohinj.si 
 
MEDVEDKI: silva.krivc@osbohinj.si 
 
MIŠKE: alenka.sodja2@osbohinj.si 
 
SLONČKI: marjana.lukanic@osbohinj.si 
 
SOVICE: petra.pintar@osbohinj.si 
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