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Delovanje vrtcev v času od 15. do 19. februarja – prehod v oranžno
fazo

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,

kot lahko dnevno spremljate iz poročanja medijev, se zaradi izboljšanja epidemiološkega stanja
v državi lahko rahljajo ukrepi, zato je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih, ki prinaša nove sprostitve pri delovanju zavodov na področju vzgoje in izobraževanja
(v nadaljevanju: odlok). Odlok za vrtce ne prinaša bistvenih sprememb, saj so vrtci od 9. 2.
2021 dalje že odprti.
Zaradi posameznih nejasnosti, glede katerih se vrtci in posamezniki obračajo na ministrstvo, v
nadaljevanju ponovno navajamo nekaj ključnih pojasnil:

1. Nošenje maske v prostorih vrtca
Na ministrstvo se obračajo številni zaposleni in ravnateljice z vprašanjem o obveznosti nošenja
obrazne maske v vrtcu, še posebej v oddelku, pri opravljanju neposrednega dela z otroki.
Glede nošenja mask zaposlenih v prostorih vrtca veljajo priporočila NIJZ, ki so objavljena na
njihovi spletni strani. Odlok v 3. členu namreč jasno določa, da morajo zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja, torej tudi vrtci, pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene
smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ. Z upoštevanjem priporočil zdravstvene in
epidemiološke stroke se namreč preprečujejo okužbe z virusom SARS-CoV-2, zato svetujemo,
da zaposleni v vrtcih uporabljajo zaščitne maske tudi pri opravljanju neposrednega dela z otroki.
V skladu s priporočili NIJZ z dne 13. 1. 2021 starši, če ni nujno potrebno, naj v vrtec ne
vstopajo, če je nujno, pa z masko in si ob vstopu razkužijo roke. Prav tako morajo starši nositi
masko ves čas, če se nahajajo v prostorih vrtca zaradi uvajanja otroka v vrtec.

2.

Izvajanje dodatnih dejavnosti in bivanja v naravi

Tudi pri teh dejavnostih se upoštevajo vsa veljavna priporočila NIJZ. Ker se še vedno nahajamo
v času razglašene epidemije, se vsaka dejavnost vrtca lahko izvaja le v t.im. mehurčku. V
primeru izvajanja dodatnih dejavnosti ali bivanja v naravi se praviloma pojavijo izvedbene
posebnosti, ki pomenijo odstop od izvajanja dejavnosti v mehurčku in tveganja za neizpolnitev
vseh priporočil, zato do nadaljnjega odsvetujemo izvajanje dodatnih dejavnosti ali bivanja v
naravi.

3.

Delovanje organov vrtca

Organi vrtca (vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet vrtca …) svoje delo praviloma
opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega še vedno odsvetovano.

4.

Vpis novincev v vrtec

Vrtci, ki ste že objavili vpis novincev za naslednje šolsko leto, lahko ta postopek izvedete tudi z
neposrednim vstopom staršev v prostor vrtca (2. člen odloka). Pri izpeljavi vpisa je vrtec dolžan
upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja
bolezni Covid-19. Predlagamo, da vpis izvedete v primernih prostorih in starše vabite po
časovnem razporedu posamično.

5.

Testiranje zaposlenih

Odlok določa, da se zaposleni v zavodih enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim testom
(HAG). Podrobnejše informacije smo vam posredovali z okrožnico 20. 1. 2021, ki smo ji priložili
tudi protokol testiranja z algoritmom poteka testiranja in kontaktnimi podatki. Posebej
opozarjamo na pravočasnost testiranja zaposlenih, ki prvič vstopajo v neposreden kontakt z
otroki.
Hkrati vas seznanjamo še, da v skladu z odlokom, testiranja ni potrebno opraviti zaposlenim,
ki:
 imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo sedem dni, MODERNA
14 dni in AstraZeneca 21 dni;
 imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je
starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev;
 imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo
več kot 6 mesecev.

6.

Spremljanje podatkov

Že od septembra 2020 je na Portalu VIZ vzpostavljena aplikacija za potrebe poročanja o
pojavnosti in oblikah okužbe s COVID-19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zahvaljujemo se
vam za sprotnost in doslednost pri izpolnjevanju te obveznosti. Vnos v aplikacijo je za vse nas
in za nadaljnje aktivnosti sproščanja ukrepov izredno pomemben, z željo, da je sproten, vnesen
neposredno po pridobljeni informaciji in/ali določitvi ukrepa. Zabeleži naj se v dnevu dogodka do
15.00 ure oz. skladno z opredeljenim delovnim časom zavoda. Dogodki in ukrepi, ki so
ravnateljicam in ravnateljem sporočeni s strani staršev ali skrbnikov, zaposlenih in NIJZ po

15.00 uri v dnevu, naj bodo, prosimo, v aplikacijo vnešeni najkasneje do 10.00 ure prihodnjega
dne.

7.

Zaključek

V zaključnem delu okrožnice, kot »post scriptum«, vas preliminarno seznanjamo s
predvidenim tekstom odloka - »Citat odloka«. V kolikor se bo »citat odloka« vsebinsko
razlikoval od objavljenega odloka v Uradnem listu, vam bomo spremembe nemudoma sporočili
(vsebinskih sprememb sicer ne predvidevamo).

S spoštovanjem,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

»Citat odloka«:
»Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 –
ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

1.

glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,

2.

srednjih šolah, razen za dijake zaključnih letnikov, dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega
izobraževanja, dijake za izvedbo praktičnega pouka, dijake za izvedbo individualnega pouka v izobraževalnih
programih umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z
nadaljevanjem in zaključkom izobraževanja in za izredno izobraževanje,

3.

višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo
specializirane opreme in inštrumentov),

4.

dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer
onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca
mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, in za dijake in študente iz 2., 3. in 6. točke tega
odstavka,

5.

študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu,
študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer
onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje
in individualni pouk,

6.

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do
največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje,
ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov).

(2) Zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se
enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
(3) Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za tiste:
-

ki imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo sedem dni, MODERNA 14 dni in AstraZeneca 21 dni;

-

ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni,
vendar ni starejši od 6 mesecev;

-

ki imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev.

2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:

-

zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni
podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe),

-

člane organov zavodov iz prejšnjega člena,

-

dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe in dodatno strokovno pomoč,

-

izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in zaključkom izobraževanja.

3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka morajo pri
izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za
javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021.

Št.
Ljubljana, dne 11. februarja 2021
EVA 2021-3330-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik«

