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Na podlagi Odloka o zadasni prepovedi zbiranja

ljudi v zavodih

s podrodja vzgoje in
samostojnih visoko5olskih zavodih (Uradni list RS, 5t.

izobraLevanja ter univerzah in
152/2020), Zupan Obdine Vransko sprejme naslednji

SKLEP
o

doloiitvi izjeme od zaprtja vrtcev

1.

dlen

Ta sklep doloda izjemo od zarytja vrtcev zaradi poslabSanja epidemioloSkega stanja v drZavi
in organizacijo njihovega delovanja v dasu veljavnosti Odloka o zadasni prepoved zbiranja
ljudi v zavodih s podrodja vzgoje in izobraievanja ter univerzah in samostojnih visoko5olskih
zavodih (Uradni Iist RS, St. 152120, v nadaljevanju Odlok).

2.

dlen

Izjema od zaprtja vficev in organizacija njihovega delovanja v zmanj5anem obsegu, ki
zdgol,avlja varstvo za otroke, katerih starsi nujno potrebujejo varstvo otrok v dasu zap(ja
vrtcev na podlagi Odloka, velja za Vrtec Vransko, Vransko 24,3305 Vransko.

3.

dlen

Do nujnega varstva otrok so upravideni star5i, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki
so pomembna za delovanje druZbe in drZave in jim delodajalec v dasu zaprtja vrtcev zaradi
zadasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s podrodja vzgoje in izobraLevanja, ne more
omogoditi dela na daljavo.

Nujno varstvo se zagotovi v minimalnem obsegu do najved (6) otrok v oddelku in
oddelkih OE Vrtec Vransko.
Poslovni das vrtca bo od 6.30 do 15.30.

v

dveh (2)

4.

dlen

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morata oba star5a oziroma star5i samohranilci vrtcu
predloZiti potrdilo delodajalca o upravidenosti do nujnega varstva otrok ter podpisano izjavo,
daje otrok zdrav in da v obdobju zadnjih l0 dni ni bil v stiku z okuZenimi osebami.

5.

dlen

enoti vrtca se organizira delo v minimalnem obsegu v sladu z vsemi priporodenimi
smemicami ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inStituta za javno zdravje za
prepredevanje okuZbe z virusom SARS-CoV-2.

V

6.

dlen

Ta sklep se objavi na spletni strani Obdine Vransko in Vrtca Vransko ter zadne veljati 26. 10.

2020 in vel.ia za das veljavnosti Odloka.
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