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Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 
152/2020), župan Občine Šmartno ob Paki sprejme naslednji 
 

SKLEP 

o določitvi izjeme od zaprtja vrtcev 
 

1. člen 
Ta sklep določa izjemo od zaprtja vrtcev zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi 
in organizacijo njihovega delovanja v času veljavnosti Odloka o začasni prepoved zbiranja ljudi 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih (Uradni Iist RS, St. 152120, v nadaljevanju Odlok). 
 

2. člen 
Izjema od zaprtja vrtcev, ki predvideva organizacijo delovanja vrtca v zmanjšanem obsegu in 
zagotavlja varstvo za otroke, katerih starši nujno potrebujejo varstvo otrok v času zaprtja 
vrtcev na podlagi Odloka, velja za Osnovno šolo bratov Letonja Vrtec Sonček, Šmartno ob 
Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki. 
 

3. člen 
Do nujnega varstva otrok so upravičeni starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so 
pomembna za delovanje družbe in države in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev zaradi 
začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ne more 
omogočiti dela na daljavo. 
 
Nujno varstvo se zagotovi v oddelkih Vrtca Sonček. 
Poslovni čas vrtca bo od 5.30 do 15.30. 
 

4. člen 
Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morata oba starša oziroma starši samohranilci 
vrtcu predložiti potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva otrok ter podpisano 
izjavo, daje otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. 
 

5. člen 
V enoti vrtca se organizira delo v minimalnem obsegu v sladu z vsemi priporočenimi 
smernicami ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 

6. člen 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Šmartno ob Paki in Vrtca Sonček ter začne veljati 
2. 11. 2020 in velja do preklica. 
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