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Zadeva:  Okrožnica – priprave na ponovno odprtje vrtcev  

 

 

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, 
 

 

Vlada RS bo odločitev o ponovnem odprtju vrtcev sprejela na podlagi ocene 

epidemiološkega stanja v državi, ki je v tem trenutku slabša od pričakovane, zato  
odločitev o odprtju vrtcev z dnem 30. 11. 2020 še ni sprejeta.  

 

Za lažjo organizacijo ponovnega odprtja vrtcev vam že sedaj posredujemo posamezne 

ključne usmeritve. Ob tem želimo še posebej omeniti 210. sejo Strokovnega sveta RS 

za splošno izobraževanje, ki je potekala dne 19. 11. 2020, na kateri je bila opravljena 

strokovna razprava o izzivih in predlogih izvajanja kurikula v pogojih epidemije. 

Strokovni svet je sprejel številne sklepe, med katerimi je na prvem mestu tudi poziv 

Vladi RS, da pri sprejemanju ukrepov, ki posegajo v vzgojno-izobraževalni prostor, 

upošteva, da mora biti izobraževanje enako pomembna nacionalna prioriteta kot 

zdravje.   

 

Ker bodo vrtci ponovno odprti v času, ko bo po vsej verjetnosti še vedno razglašena 

epidemija nalezljive bolezni Covid-19, bo ob ponovnem odprtju vrtcev treba zagotoviti 

dosledno upoštevanje vseh priporočil NIJZ o higienskih ukrepih za preprečevanje 

širjenja virusa in tudi druga, do sedaj veljavna priporočila, ki so se oblikovala v času, ko 

se soočamo s pojavom novega koronavirusa, tako, da se virus v vrtcih ne bo ponovno 

razširil do te mere, da bi bilo potrebno ponovno zapiranje vrtcev. Vsa veljavna 

priporočila so na voljo na spletni strani NIJZ. V izogib prevelikemu številu otrok v 

oddelkih ob ponovnem odprtju vrtcev, glede na epidemiološko situacijo, NIJZ 

priporoča, da starši uporabijo druge možnosti za varstvo otrok, v kolikor jih imajo. 

Prosimo vas, da o tem priporočilu NIJZ starše obvestite. 

 

 

 

 

 

VSEM VRTCEM 



 

I. USMERITVE ZA PONOVNO ODPRTJE VRTCEV 

 

 

1. Usmeritve za zaposlene v vrtcih: 

 

 Na delo lahko pridejo le popolnoma zdravi delavci, še posebej to velja za 

strokovne delavce, ki opravljajo neposredno delo z otroki. 

 Vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki 

vzgojiteljev uporabljajo zaščitne maske tudi v oddelkih pri neposrednem delu z 

otroki.  

 Vsi strokovni delavci in drugi delavci vrtca uporabljajo maske ves čas, tako v 

prostorih vrtca, kot tudi na zunanjih površinah vrtca.  

 Vodstva vrtcev še naprej spodbujajo zaposlene, da tudi v zasebnem življenju 

upoštevajo priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z 

drugimi osebami izven gospodinjstva.  

 Zaposleni, ki ima bolezen, ki ga uvršča v rizično skupino in obstaja zanje 

povečano tveganje za zaplete v primeru okužbe s koronavirusom SARS CoV-2 

se lahko za čas epidemije ne vrne na delo, če ga delodajalec napoti na ciljni 

pregled Covid-19 k izvajalcu medicine dela, s katerim ima vrtec sklenjeno 

pogodbo. Izbrani izvajalec medicine dela poda mnenje oziroma  napotke 

delodajalcu za ukrepanje.  

 Nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev se izvede s kadri znotraj vrtca. Če 

zaradi organizacijskih razlogov to ni mogoče, se nadomeščanje zagotovi na 

drug način. Pomembno je, da je oseba, ki nadomešča odsotnega strokovnega 

delavca, popolnoma zdrava in da poda izjavo, da v zadnjih dveh tednih ni bila v 

stiku z okuženo osebo oziroma se ni nahajala na območju države, ki je na 

rdečem seznamu.  

 Pri dejavnostih izven oddelka, npr. na sprehodih ali igrišču vrtca, vzgojitelji 

nosijo maske in se ne družijo z drugimi vzgojitelji. Prav tako morajo poskrbeti, 

da se med seboj ne mešajo skupine otrok.  

 Strokovni delavci se v času odmora ne družijo.  

 Prostori, namenjeni strokovnim delavcem, se ne uporabljajo za skupne 

aktivnosti. Vse pogovore oziroma sestanke zaposleni opravijo po video 

konferenci oziroma po telefonu.  

 

2. Usmeritve za starše: 

 

 V vrtec lahko pripeljejo otroka le zdravi starši. Otrok mora biti zdrav.  

 Starši morajo obvezno uporabljati masko v prostorih vrtca in na zunanjih 

površinah vrtca.  

 Starši se ne zadržujejo v prostorih vrtca in se med seboj ne družijo. Pogovore s 

strokovnimi delavci opravijo po telefonu. 

 Vrtci starše obvestijo o priporočilu Razširjenega strokovnega kolegija pediatrov, 

za katere skupine otrok se odsvetuje vključitev v vrtec v času trajanja epidemije. 

 Vrtci starše spodbujajo k spoštovanju ukrepov tudi v prostem času, tako da se v 

času trajanja epidemije ne družijo z drugimi družinami. 

 
3. Usmeritve za delo z otroki s posebnimi potrebami: 

 

 Otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v razvojni oddelek, se lahko 

vključijo v oddelek kljub rizičnosti, saj so v oddelku zanje zagotovljeni vsi pogoji 

varnega okolja. 



 

 Otrokom s posebnimi potrebami se lahko zagotavlja dodatna strokovna pomoč 

tudi s strani zunanjih izvajalcev. Strokovno pomoč se zagotavlja ob upoštevanju 

vseh higienskih ukrepov. 

 

  

4. Usmeritve za delovanje oddelkov: 

 

 Tako kot v spomladanskem času, tudi sedaj, ob ponovnem odpiranju, vrtci, če 

je le mogoče, zmanjšujejo število otrok v oddelkih, tako da je v oddelkih 1. 

starostnega obdobja največ 8 otrok in v oddelkih 2. starostnega obdobja največ 

10 otrok. Če je v oddelku več otrok, se izvajanje higienskih ukrepov intenzivira 

ter v največji meri poskrbi, da se oblikujejo manjše skupine otrok, za katere se 

dejavnosti izvajajo v ločenih prostorih. 

 Otroci različnih oddelkov se ne združujejo, kar pomeni, da ostajajo otroci istega 

oddelka v istem  »mehurčku«.  

 Igralnice se dosledno redno in zadostno zračijo v skladu z navodili NIJZ, zato 

naj imajo otroci s seboj dodatna topla oblačila. Igralnice se redno čistijo in 

razkužujejo najmanj 2-krat dnevno v skladu z navodili NIJZ. 

 Vse dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci v prostorih vrtca, se ne 

izvajajo, dokler traja epidemija.  

 Praksa dijakov in študentov v vrtcih se ne izvaja v času, ko traja epidemija. Po 

preklicu epidemije se praksa dijakov in študentov nemoteno nadaljuje. 

 Vse prireditve »veselega decembra« se v času epidemije izpeljejo v zaprtem 

krogu, znotraj oddelka, brez prisotnosti staršev. 

 
5. Usmeritve za organizacijo dela: 

 

 Za zagotovitev čim manjšega prenosa morebitnih okužb, se lahko otroke iz iste 

družine, ki so v različnih oddelkih, premesti v en oddelek, ob soglasju staršev.  

 Vrtec lahko v času epidemije spremeni poslovalni čas, če je to potrebno iz 

organizacijskih razlogov.  

 Tudi v času epidemije vrtci vključujejo v oddelke novince. Prav tako lahko 

oblikujejo nove oddelke, v katere so vključeni novinci. Uvajanje otrok v vrtec naj 

poteka v skladu z dogovorom s starši in ob upoštevanju higienskih priporočil 

NIJZ. Ko se starši vključijo v igralnico morajo obvezno nositi masko in 

upoštevati vsa higienska priporočila vrtca. Več podrobnosti najdete v 

priporočilih Zavoda RS za šolstvo (avgust 2020).  

 
6. Druge usmeritve: 

 

 Organi vrtca (vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet zavoda…) svoje delo 

praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega odsvetovano. 

 Morebitne pojave okužb z virusom SARS CoV-2 v vrtcu še naprej evidentirajte v 

aplikaciji Poročanje.  

 Ob pojavu okužbe strokovnega delavca v oddelku ali posameznega otroka v 

oddelku, ravnate tako, kot doslej, skladno z navodili NIJZ. Celoten oddelek 

otrok z vzgojiteljem predšolskih otrok in vzgojiteljem predšolskih otrok - 

pomočnikom vzgojitelja se zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo napoti 

v karanteno v skladu z navodili NIJZ.  

 Otroci za čas karantene vrtca ne obiskujejo, starši so plačila oproščeni, izpad 

se pokrije iz državnega proračuna. 



 

 Zaposleni, ki je v karanteni in nima znakov bolezni, lahko opravlja delo na 

daljavo, če pa to ni mogoče, se mu prizna nadomestilo v višini 80 % plače, ki se 

krije iz državnega proračuna.  

 Govorilne ure in roditeljski sestanki tečejo izključno na daljavo. 

 

 

 

 

Ob ponovnem odprtju vrtca se je potrebno zavedati, da je virus še vedno med nami in 

da vsaka neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val  

obolevnosti prebivalstva.  

 

Vrtci, kot vzgojno-izobraževalne ustanove, so lahko pomemben vzor pravilnega 

vedenja za ustavitev širjenja epidemije bolezni Covid-19. Samozaščitno ravnanje za 

preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom bo potrebno vse do tedaj, ko bo na voljo 

učinkovito cepivo in bo precepljen večji del prebivalstva. Napovedi so optimistične, 

hkrati pa nas resna epidemiološka situacija usmerja k celodnevni disciplini doslednega 

upoštevanja vseh priporočil epidemiološka stroke. Posvetimo temu vso pozornost tudi 

v okolju, v katerem vrtci delujete, kjer živijo vaši zaposleni in starši otrok, povežite se 

skupaj tudi z lokalno skupnostjo in lokalnimi mediji ter po možnosti pripravite skupna 

sporočila za promocijo odgovornega ravnanja vsakega posameznika za preprečevanje 

širjenja Covid-19.   

 

 

 

II. KRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV V ČASU OD 26. OKTOBRA 2020 DALJE 

 

Številni vrtci nas sprašujete, kdaj boste prejeli navodila za pošiljanje zahtevkov zaradi 

izpada plačil staršev, ker so vrtci od 26. oktobra 2020 zaprti oziroma delujejo v 

zmanjšanem obsegu.  

 

Pravno podlago za kritje izpada plačil staršev zaradi zaprtja vrtcev v skladu z odlokom 

Vlade RS opredeljuje šesti interventni zakon, tj. Zakon o interventnih ukrepih za 

omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (PKP 6).  

 

Ko bo zakon objavljen v Uradnem listu RS, bomo javnim in zasebnim vrtcem 

posredovali vsa navodila za pripravo zahtevkov za povračilo izpada plačil staršev.  

 

 

 

III. VRTEC NA DALJAVO 

 

Ker se letos že drugič soočamo z daljšim zaprtjem vrtcev so posamezni vrtci 

samoiniciativno razvili prakso delovanja na daljavo. Vrtci na ta način poskrbijo, da 

vzgojiteljice ohranjajo stik z otroki in starši.  

 

Na ministrstvu ocenjujemo, da gre v vseh primerih aktivnosti vrtcev na daljavo za 

odlično prakso, zato bi želeli spodbuditi tudi vse druge vrtce, ki imajo možnosti, da  

vzpostavijo z otroki stik na daljavo, vsaj enkrat na teden.  

 

Zaradi posebnega pomena dejavnosti predšolske vzgoje, ki temelji na kurikulumu za 

vrtce, bomo posebno pozornost v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije, Zavodom 



 

RS za šolstvo in drugimi deležniki, namenili izvajanju vzgojnega dela vrtca na daljavo, 

s ciljem pripraviti ključne usmeritve za izvajanje te oblike dela.  

 

 

 

 

IV. SODELOVANJE VRTCEV S CŠOD 

 

Direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je na videokonferenci dne 19. novembra 

2020, ki so se jo udeležili predstavniki ministrstva in reprezentativnih združenj vrtcev in 

osnovnih šol, sporočil, da se lahko vrtci in šole na CŠOD obrnejo v primeru težav s 

pomanjkanjem tehničnega, kot tudi strokovnega kadra. Za vse informacije in 

koordiniranje se lahko vrtec obrne na tajnistvo@csod.si oziroma neposredno na vodjo 

posamezne organizacijske enote CŠOD. Kontaktne podatke OE najdete na spletni 

strani www.csod.si . 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

                Anton Baloh 

            generalni direktor 

           Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 

mailto:tajnistvo@csod.si
http://www.csod.si/

		2020-11-26T08:42:54+0100
	Anton Baloh




