POTRDILO DELODAJALCA o upravičenosti do nujnega varstva otrok skrbnika
Na osnovi sklepa Župana Občine Kamnik O zajezitvi širjenja epidemije COVID-19

spodaj podpisani _____________________________________________________
direktor/predstojnik ___________________________________________________ (naziv
javnega zavoda/organizacije)
potrjujem,

da delavec _____________________________________________________
(ime in priimek očeta/skrbnika),
ki ima predšolskega otroka ________________________________________
(ime in priimek otroka)
vključenega v vrtec Antona Medveda Kamnik, venoto ____________________.
-

opravlja delo na delovnem mestu v sektorju kritične infrastrukture1,
opravlja delo na delovnem mestu na področju nacionalne varnosti
opravlja delo na delovnem mestu katerega delodajalec ne mora zagotoviti
nadomeščanja.

(obkroži ustrezno)
S podpisom potrjujem, da je zaradi izrednih razmer iz naslova zagotavljanja delovnega
procesa prisotnost delavke/delavca na delovnem mestu NUJNO POTREBNA.
Delavka/delavec bo v času od _________do ________ (tedensko) na delovnem mestu v času
od ______ do ________.
Potrdilo izdajam s polno odgovornostjo in jamčim za resničnost podatkov.

Podpis delodajalca in žig
4. člen Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/2017):
(1)
Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo,
sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.
(2)
Sektor iz prejšnjega odstavka ima nosilca in državni organ ali več teh, ki sodelujejo z nosilcem sektorja kritične
infrastrukture pri izvajanju njegovih nalog po tem zakonu.
(3)
Nosilce sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujoče državne organe iz prejšnjega odstavka ter prioriteto
delovanja sektorjev kritične infrastrukture določi vlada.
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POTRDILO DELODAJALCA o upravičenosti do nujnega varstva otrok skrbnice

Na osnovi sklepa Župana Občine Kamnik z dne, 23. 10. 2020, O zajezitvi širjenja epidemije
COVID-19

spodaj podpisani _____________________________________________________
(ime in priimek),
direktor/predstojnik ___________________________________________________ (naziv
javnega zavoda/organizacije)

potrjujem,
da delavka _____________________________
(ime in priimek mame/skrbnice ),
ki ima predšolskega otroka __________________________
(ime in priimek otroka)
vključenega v vrtec Antona Medveda Kamnik, v enoto ____________________
-

opravlja delo na delovnem mestu v sektorju kritične infrastrukture2,
opravlja delo na delovnem mestu na področju nacionalne varnosti opravlja delo na delovnem mestu katerega delodajalec ne mora
zagotoviti nadomeščanja.
(obkroži ustrezno)

S podpisom potrjujem, da je zaradi izrednih razmer iz naslova zagotavljanja delovnega
procesa prisotnost delavke/delavca na delovnem mestu NUJNO POTREBNA.
Delavka/delavec bo v času od _________do ________ (tedensko) na delovnem mestu v času
od ______ do ________.
Potrdilo izdajam s polno odgovornostjo in jamčim za resničnost podatkov.

Podpis delodajalca in žig

4. člen Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/2017):
(4)
Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo,
sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.
(5)
Sektor iz prejšnjega odstavka ima nosilca in državni organ ali več teh, ki sodelujejo z nosilcem sektorja kritične
infrastrukture pri izvajanju njegovih nalog po tem zakonu.
(6)
Nosilce sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujoče državne organe iz prejšnjega odstavka ter prioriteto
delovanja sektorjev kritične infrastrukture določi vlada.
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