REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE,
ZNANOST IN SPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

1. VSEM JAVNIM VRTCEM
2. VSEM ZASEBNIM VRTCEM
3. VSEM ZASEBNIM VARUHOM NA DOMU

Stevilka:
Datum:

6030-2/2020
13. 3. 2020

Zadeva:

Epidemija koronavirusa v R Sloveniji- polozaj vrtcev od 16. 3.
2020 dalje

Spostovani.

Zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v R Sloveniji, ki predstavlja za
dr:Zavo izjemno tezko situacijo, smo skupaj s predstavniki ZdruZenj obCin Slovenije in
Skupnostjo vrtcev Slovenije pripravili navodila za ravnanje ob tern ukrepu.

lt.

Zaprtje vrtcev od 16. 3. 2020 dalje

Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem 2020 zaprti. Dejavnost prenehajo
opravljati tudi vsi varuhi predsolskih otrok na domu, ki so vpisani v register
varuhov predsolskih otrok.
Vrtci in varuhi predsolskih otrok bodo dejavnost predvidoma lahko nadaljevali s 30.
marcem 2020. V obdobju od 16. marca do 30. marca 2020 je torej prepovedano
delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predsolskih otrok na domu!
DOVOLJENE IZJEME - NUJNO VARSTVO OTROK bo organizirano le za
otroke, katerih starsi bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolzni se naprej
opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izkljucno na nivoju
posamezne obcine, z zupanom, poveljnikom Civilne zascite in ravnateljem vrtca.
Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starsi opravljajo delo, ki
je pomembno za delovanje druzbe in drzave v izrednih razmerah. Obrazec izjave boste

prejeli naknadno. Taksno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zasCiti,
vojski in policiji in v drugih sluzbah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.
Za nujno varstvo otrok ne veljajo niti Zakon o vrtcih niti ostali predpisi, ki urejajo
dejavnost predsolske vzgoje, saj gre za okoliscine viSje sile. Zagotovljeni morajo biti
prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost predsolskih otrok, varstvo pa lahko izvajajo
strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi
ravnatelj vrtca.
Edini pogoj, da se lahko predsolski otrok vkljuCi v nujno varstvo je, da je otrok zdrav
in da ne ka:le znakov bolezni.

Do oblikovanja novih usmeritev priporocamo, da delavci vrtca otroke sprejemajo pred
vrtcem, otrokom se pred vstopom v vrtec nadenejo zascitne PVC copate. Otroku se ob
prihodu izmeri temperatura, v primeru, da ka:le znake bolezni, je potrebno zagotoviti
izolacijo in takoj organizirati prihod starsev. V primeru vidnih znakov oku:lbe, se izmeri
temperatura tudi starsu.

I 2.

Polozaj zaposlenih v vrtcih

Od 16. marca 2020 dalje so zaposleni v vrtcu, ki so starsi predsolskih otrok upraviceni,
da ostanejo doma zaradi zagotavljanja varstva otrok. Visina nadomestila place bo
dolocena z Interventnim zakonom.
Za zaposlene, za katere z zaprtjem vrtca preneha potreba po opravljanju dela, ima
ravnatelj na voljo razlicne ukrepe, ki so pojasnjeni v okroznici st. 6030-1/2020/8 dne
12. 3. 2020.
Delavci, katerih narava dela to omogoca lahko po odredbi ravnatelja opravljajo delo na
domu. Podrobnejsa navodila o tern najdete prav tako v zgoraj navedeni okroznici.
Pomembno pri tej obliki je, da delavec vodi evidenco opravljenih ur oz. po dogovoru z
delodajalcem sporoca le podatke 0 stevilu ur, ce so drugacni od osmih ur.
Ravnatelj se o naCinu izvajanja dela zaposlenih predhodno uskladi z zupanom obcine
ustanoviteljice vrtca.
Za nujno vzdr:levanje objekta in prostorov vrtca ter zagotovitev potrebnih osnovnih
organizacijskih ukrepov, ravnatelj doloCi krizno skupino, ki prihaja na delo in opravlja
nujne naloge, ki so vezane na delovne naloge posameznika, kot tudi vse naloge, ki mu
jih odredi ravnatelj. V skladu z navodili NIJZ zaposleni, ki bodo ostali na delu,
uporabljajo vso zasCitno opremo (maske, razku:lila, ... ).

I 3.

Obveznosti starsev do vrtca

Vrtci starsem od 16. marca 2020 dalje ne zagotavljajo vee vzgoje in varstva, zato jih
starsi ne morejo pripeljati v vrtec. Izjeme so le starsi otrok, ki bodo po predhodnem
dogovoru z vrtcem otroke vkljucili v dezurno varstvo, ki bo organizirano na obmocju
obCine.

Stadi so za cas, ko bodo vrtci zaprti, placila za vrtec oprosceni. Placila so
oprosceni tudi starsi, ki bodo koristili nujno varstvo.

Obveznost kritja stroskov za zagotovitev plac oziroma nadomestil plac zaposlenim v
javnih vrtcih s strani obcine bo dolocena naknadno, ko bodo znane podrobnosti glede
kritja teh stroskov iz posameznih virov.
Zasebni vrtci bodo dobili pokrite stroske nadomestila plac zaposlenim za cas zaprtja
zasebnih vrtcev in cakanja na delo iz drzavnega proracuna v skladu z Interventnim
zakonom.
Varuhi predsolskih otrok na domu, ki ne bodo smeli opravljati dejavnosti, bodo
pridobili sredstva za kritje nadomestil place iz drzavnega proracuna v skladu z
Interventnim zakonom.
Zagotovitev visine sredstev javnim vrtcem s strani obcine bo dolocena naknadno, ko
bodo znani dejanski stroski vrtca od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020.
Podrobnejsa navodila homo uskladili z reprezentativnimi zdruzenji obCin na podlagi
interventne zakonodaje.

14.

Naloge ravnatelja

Prosimo vas, da od starsev pridobite podatke o stevilu otrok, ki bodo nujno potrebovali
varstvo. Na podlagi dejanskih potreb se boste v obCini dogovorili o vrtcu, ki bo
zagotovil nujno varstvo predsolskih otrok.
Ravnatelj v nastalih razmerah sodeluje z zupanom in poveljnikom Civilne zascite
na obmocju obcine in skupaj poskrbijo za organizacijo nujnega varstva.
Ravnatelj v casu od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020 zaposlenim, ki so v casu izvajanja
ukrepa zdravi in se lahko prosto gibljejo, za izvajanje delovnih obveznosti odredi:
ukrepe za izvajanje delovne obveznosti v skladu z okroznico st. 6030-112020/8 z
dne 12.3. 2020,
opravljanje deJa na domu,
cakanje na delo zaradi varstva predsolskih otrok,
odsotnost z deJa zaradi varstva predsolskih otrok delavcev vrtca,
dolocitev zaposlenih za nadaljnje opravljanje deJa v vrtcu (doloCiti delavce, ki
opravljajo varstvo otrok ter druga naloge za ohranitev premozenja vrtca).

Odreditev je lahko glede na razmere ustna, po sms sporoCilu ali po e-posti in se kasneje,
do 19. 3. 2020, doloCi tudi v pisni obliki. V pisni obliki se bo kasneje doloCila tudi
visina nadomestila place delavcem.

I 5. Dezinfekcija prostorov vrtca
Skupaj s Civilno zasCito se boste dogovorili za dezinfekcijo vseh prostorov vrtca, tako
prostorov, ki so namenjeni otrokom, kot tudi drugih prostorov. Dogovoriti se je treba
tudi za postopke razkuZevanja v casu, ko se bodo v vrtcu nahajali zaposleni, ki bodo se
naprej opravljali nujne naloge.

j6.

Potek postopkov vpisa otrok v vrtec, postopkov imenovanja ravnateljev, itd.

Postopki vpisa novincev v vrtec za solsko leto 2020/21 se prilagodijo v skladu z
navodili obcin, vsi postopki imenovanja ravnateljev in vsi drugi postopki v vrtcu se
prekinejo. Nadaljevali se bodo po odpravi izrednih ukrepov in ponovni vzpostavitvi
normalnega delovanja vrtcev v drzavi.
Zavedamo se, da v tern trenutku se nismo uspeli odgovoriti na vsa vprasanja, ki se vam
pojavljajo, zato homo v naslednjih dneh ta navodila sproti dopolnjevali in prilagajali
razmeram, ki se naglo spreminjajo.
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