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Spoštovani.
Na video konferenci, ki jo je imela ministrica prof. dr. Simona Kustec v sredo, dne 3. 11. 2021 z
ravnateljicami in ravnatelji vrtcev in na kateri so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za
zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ste opozorili na težave in odprta vprašanja,
ki jih imate z izvajanjem zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z virusom SARS CoV-2 v
vrtcih. Prav tako na ministrstvo še vedno prejemamo vprašanja na to tematiko, zato vam v
nadaljevanju posredujemo nekaj pojasnila in novih informacij.
Uvodoma želimo poudariti, da za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih veljajo tudi
naslednje pravne podlage:
- Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
Covid-19 (Ur.l.RS, št. 174/21 z dne 6. 11. 2021 in 177/21 z dne 11. 11. 2021; v nadaljevanju:
odlok);
- Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske politike, ki so potrebni za nemoteno
delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Ur.l.RS, št. 162/21) z dne 8. 10. 2021;
- Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in
izobraževanja v šolskem letu 2021/22 (Ur.l.RS, št. 138/21).

I.

AKTUALNA POJASNILA V ZVEZI S PREPREČEVANJEM ŠIRJENJA OKUŽB
Z VIRUSOM SARS COV-2 V VRTCIH

1. Zaprtje oddelka vrtca zaradi karantene
Vrtec v primeru pojava okužbe s SARS CoV-2 začasno zapre oddelek, ko prejme obvestilo, da je
pri zaposlenemu ali pri posameznemu otroku iz oddelka, ugotovljen pozitiven rezultat na
okužbo SARS CoV-2 s PCR metodo.

Ukrepanje v vrtcu teče v skladu z Navodili NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim
domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu (10. november 2021).
Ob tem je treba opozoriti, da zaposleni v VIZ, ki mu je potrjena okužba s SARS CoV-2 na hitrem
antigenskem testu, doma počaka na rezultate potrditvenega testiranja s PCR metodo.
Obdobje karantene se prične šteti na dan pozitivnega HAG testa.
Vrtci ste opozarjali, da prihaja v praksi do nekajdnevnega zamika do pridobitve rezultatov PCR
testa. Problematiko časovnega zamika rešuje dopolnitev odloka z dne 11. 11. 2021, ki določa,
da se v primeru pozitivnega HAG testa ali pozitivnega testa za samotestiranje, osebo na test
PCR napoti, po novem, izvajalec zdravstvene dejavnosti iz predpisa, ki ureja mikrobiološke
preiskave na virus SARS CoV-2. V skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na
virus SARS CoV-2 (Ur.l.RS, št. 22/21, 101/21 in 163/21) pacienta na test PCR napoti izbrani
osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog, kadar je medicinsko indiciran (2. člen).

2. Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene
Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene (razlog za
karanteno ni pogojen), se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve
odsotnosti otroka (podlaga je 102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).
Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni,
ki jo morajo starši predložiti vrtcu. Vrtci nas ob tem seznanjate, da v praksi prihaja do situacije,
ko je odločba o karanteni izdana z zamudo, tako da je v obdobju, ki ga navaja karantena, otrok
bil dejansko v vrtcu še vedno prisoten kakšen dan. Prosimo, da pri priznavanju oprostitve
plačila staršev zaradi karantene otroka upoštevate dejanske dneve odsotnosti otroka iz vrtca
in ne celotnega obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe.
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim coronavirusom in za omilitev posledic bolezni
Covid-19 se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi
okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši
vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega
testa oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o
prebolevnosti.
Navodila z obrazci za pokritje izpada plačil staršev zaradi karantene za mesec oktober 2021
vam bomo posredovali v posebni okrožnici.

3. Dolžnost staršev, da vrtec obvestijo o tem, da je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo
Covid-19
Že spomladi smo vas obvestili (dopis št. 6030-2/2021/15 z dne 17. 3. 2021), da starše
opozorite na dolžnost, da morajo vrtcu sporočiti, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid19. Enaka obveznost velja za vsako drugo nalezljivo bolezen, za katero zbolijo otroci.

4. Opozorilo staršem, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka
V času poslabšanih epidemioloških razmer ponovno prosimo, da se starše še naprej opozarja,
da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega
počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne.

Ministrstvo za zdravje smo zaprosili, da obvestijo pediatre, naj tudi oni apelirajo na starše, da v
vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci, otroci z bolezenskimi znaki pa morajo ostati doma.

5. Delovanje organov vrtcev in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih
V skladu s trenutno veljavnim odlokom je načeloma začasno prepovedano zbiranje ljudi (prvi
odstavek 15. člena odloka), zato delo organov zavoda oziroma srečanja s starši, roditeljski
sestanki, govorilne ure, organizirajte na daljavo.
Ne glede na omenjeno prepoved, pa je dovoljeno zbiranje ljudi v zaprtih prostorih ali na
odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med njimi mogoče zagotoviti
medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. Obvezna je uporaba zaščitnih mask.

6. Posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom
(DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za šolsko leto
2021/22
Epidemiološka služba NIJZ je dne 10. 11. 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/22. Povezava: https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.
Navodila so posodobljena v poglavju 2 v delu o samotestiranju učencev in dijakov ter v poglavju
4.4., kjer je objavljeno posodobljeno pismo staršem.

7. Sodelovanje študentov pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela
Ponovo vas želimo seznaniti, da imate vrtci možnost, da v primeru odsotnih strokovnih
delavcev pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela pod vodstvom mentorja, lahko sodelujejo
tudi študentje. Več o tem smo vam pojasnili v okrožnici z dne 11. 10. 2021. Sodelovanje
študenta pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela se bo upoštevalo tudi kot vzgojnoizobraževalne izkušnje, potrebne za pristop k strokovnemu izpitu.

II.

DRUGA POJASNILA

1. Javni razpis za financiranje krajših programov v obsegu 240 ur za otroke, ki bodo s 1. 9.
2022 začeli obiskovati osnovno šolo
Sporočamo vam, da je na spletni strani MIZŠ objavljen Javni razpis za financiranje krajših
programov v obsegu 240 ur za vse petletne otroke, ki bodo s 1. 9. 2022 izpolnjevali pogoj za
vstop v osnovno šolo, kot tudi njihove mlajše štiriletne sorojence, ki so za starše teh otrok
povsem brezplačni. Izrazitega pomena so se izkazali predvsem za otroke, ki prihajajo iz ranljivih
skupin, saj jim je na ta način omogočen mehkejši prehod v obvezno osnovnošolsko
izobraževanje, kar je potrebno izpostaviti tudi v kontaktu s starši teh otrok, ki ne obiskujejo niti
dnevnih, niti poldnevnih programov. Obenem izkušnje vrtcev, ki se na javni razpis prijavljajo že
vse od začetka kažejo, da se vzporedno povečuje tudi integracija in vključevanje otrok in
mlajših sorojencev v ostale programe (predvsem dnevni program, kar je obenem naše
primarno prizadevanje).
Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/22 je
namenjen javnim vrtcem (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli), ki bodo v šolskem letu
2021/22 organizirali oddelek krajšega programa.

Javni vrtci se lahko prijavijo na razpis od dneva objave javnega razpisa, tj. 9. 11. 2021 in vse do
30. 4. 2022. O izboru prijavljenih vrtcev, ki jim bo MIZŠ financiralo oddelek krajšega programa,
bo izdan sklep o izboru, predvidoma najpozneje v roku 30 dni od prejema vloge. To je tudi
predpogoj za začetek izvajanja programa. V razpisu je opredeljena tudi višina sredstev, ki
pripada posameznemu vrtcu za izvajanje programa - glede na premosorazmerno število
izvedenih ur in v maksimalnem obsegu 240 ur (program lahko sicer izvajate vse do 31. 8. 2021 v kolikor se seveda vrtec predhodno prijavi na razpis vse do konca aprila, kot je opredeljeno v
samem
razpisu).
Povezava:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-zafinanciranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20212022/

2. Praksa dijakov v vrtcih
Posamezne srednje šole, ki izobražujejo dijake po programih predšolske vzgoje, ministrstvo še
vedno obveščajo o težavah, ki jih imajo pri izvedbi praktičnega usposabljanja v nekaterih vrtcih.
Glede problematike praktičnega usposabljanja dijakov je bilo v zadnjem času najbolj pereče
vprašanje o izplačilu nagrade za delo dijakov, ki jo zagotovo delodajalec, torej vrtec.
Podrobnejša pojasnila najdete v okrožnici z dne 15. 10. 2021.
Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok kot eden temeljnih sistemov vsake družbe izhaja iz
dejstva, da predstavljajo vzgojo in izobraževanje ljudje, smisel izobraževanja za delo na
področju predšolske vzgoje pa je v usmerjanju razvoja in formiranju osebnosti dijakov in
študentov, ki se izobražujejo za poklic vzgojitelja.
Zato tiste posamezne vrtce, ki v letošnjem letu odstopate od dosedanje utečene prakse
sodelovanja s srednjo šolo in ne želite sprejemati dijakov na prakso, ponovno prosimo za
tvorno sodelovanje na tem področju. V primeru pomanjkanja sredstev (sredstva za nagrado se
zagotavlja iz materialnih stroškov zavoda) v letošnjem letu predlagamo, da se o tem dogovorite
z občino ustanoviteljico vašega vrtca. Uveljavljena praksa je, da dijaki delo opravljajo v vrtcu, ki
je najbližji njihovemu domu, glede opravljenega dela pa smo v našem pojasnilu tudi navedli, da
vrtec z ustrezno organiziranostjo praktičnega usposabljanja dijaku zagotovi, da je njegov
prispevek k delu v oddelku večji od dejanske vrednosti izplačane nagrade, ki znaša 86,00 eur
mesečno.

3. Uvajanje otrok v vrtce
Na ministrstvo ponovno prejemamo vprašanja staršev novincev, kakšna so pravila ob uvajanju
otrok v vrtce in informacije o tem, da nekateri vrtci zaradi trenutnega epidemiološkega stanja v
državi, opuščajo uvajanje otrok.
Uvajanje otroka v vrtec še naprej poteka na način, kot je to uveljavljena praksa posameznega
vrtca, ob upoštevanju PCT pogojev s strani staršev, kot to določa veljavni Odlok o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (prva alineja
prvega odstavka 3. člena), saj so starši, kot uporabniki storitev, v vrtcu prisotni pri izvajanju
dejavnosti. Če starši ne izkazujejo pogoja PCT, se jim ne dovoli prisotnosti pri izvajanju
dejavnosti (četrti odstavek 5. člena odloka). Starši, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, lahko otroka v
vrtec le pripeljejo ali odpeljejo (2. točka tretjega odstavka 3. člena odloka).
Starši, ki uvajajo otroka v vrtec, so dolžni uporabljati zaščitno masko, in sicer kirurško masko ali
masko tipa FFP2 (prvi odstavek 11. člena odloka).

4. Sklad vrtca (ZOFVI-M)
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 172/21 je bil dne 29. 10. 2021 objavljen Zakon o
spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIM). Zakon spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša
zakon je, da se iz šolskega sklada oziroma sklada vrtca lahko sredstva namenjajo tudi za
udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem
programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake
možnosti. Zakon tudi omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz
namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu
skladu oziroma skladu vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova
dohodnine.

S spoštovanjem,
mag. Helena Kujundžić Lukaček
v.d. generalne direktorice
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

V vednost:
- vsem občinam

