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Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  

 

 

Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v 

statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, 

Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska  in Zasavska    odpirajo vrtci v polnem delovanju.  

 

Vrtci, ki se nahajajo v regijah, ki jih odlok zaradi slabega epidemiološkega stanja ne navaja 

(Jugovzhodna-Slovenija, Goriška in Posavska regija), so še naprej zaprti, oziroma se po 

sklepu župana lahko zagotavlja njihovo delovanje v zmanjšanem obsegu, za starše, ki so 

zaposleni in varstva za otroka ne morejo zagotoviti na drug način. Vrtci, ki se nahajajo v 

statističnih regijah, kot to določa 1. točka 1. člena odloka, začnejo v polnem obsegu 

opravljati dejavnosti 26. januarja 2021.  

 

 

1. Testiranje zaposlenih v vrtcih dne 25. januarja 2021 

 

Zaradi popolnega odprtja vrtcev v posameznih regijah, za vse otroke, ki so vključeni v vrtec, 

vas obveščamo, da bo za vse zaposlene (strokovne delavce, administrativne delavce in 

tehnični kader) v javnih in zasebnih vrtcih organizirano v ponedeljek 25. 1. 2021 hitro 

testiranje na okužbo s SARS-CoV-2. V želji po zdravstveno čim bolj varnem okolju v vrtcih 

naprošamo zaposlene, da se za pristop k hitremu testiranju odločijo v čim večjem številu 

(želeno vsi, razen tistih, ki so v zadnjih treh mesecih preboleli Covid-19) ter s tem 



 

pripomorejo k varnejšemu in odgovornejšemu vračanju vseh deležnikov vzgojno-

izobraževalnega procesa v vsem nam želene običajne procese. 

 

Podrobnejša navodila o poteku prostovoljnega testiranja zaposlenih se nahajajo v 

prilogah, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje.  

 

Na naslednji povezavi lahko sledite tudi Pregledu veljavnih odlokov in sklepov za zajezitev 

epidemije, na dan 5. 1. 2021. 

 

V nadaljevanju vam ponovno pošiljamo informacije glede preventivnih zaščitnih ukrepov proti 

širjenju okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

 

 

2. Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu in upoštevanje higienskih priporočil NIJZ 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu v prostorih vrtca, naj v skladu s priporočili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje - NIJZ, sodelujejo le zdravi otroci ter zdravi zaposleni.  

 

Nekateri vrtci že sedaj delujete, sicer v zmanjšanem obsegu, za zagotavljanje programa za 

otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, vendar pa 

se je ob ponovnem popolnem odprtju vrtcev treba zavedati, da je virus še vedno med nami in 

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

obolevnosti prebivalstva.  

 

Na NIJZ so pripravili posodobljena Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s 

SARS-CoV-2 v vrtcih z dne 23. 12. 2020. Prav tako na spletni strani NIJZ najdete tudi druge 

dokumente, ki so pomembni za ravnanje v času razglašene epidemije. Prosimo vas, da tem 

dokumentov posvetite posebno pozornost in dnevno spremljate novosti, ki so objavljene na 

spletni strani NIJZ.  

 Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, 

 Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih, 

 Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru 

okužbe  s SARS-CoV-2, 

 Opredelitev zdravstvenih omejitev in vključitve kronično bolnih otrok v proces vzgoje 

in izobraževanja, 

 Opredelitev zdravstvenih omejitev za zaposlene v vrtcu za vrnitev na delovno mesto, 

 S prezračevanjem prostorov zmanjšamo tveganje za prenos novega koronavirusa 

SARS-CoV-2. 

 

V pomoč pri delu sta vam lahko tudi: 

 Zloženka »Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa (Covid-19) v 

slovenskem in romskem jeziku«, 

 Letak »Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu SARS-COV-2 (COVID-19)?” 

 

Eden izmed najpomembnejših higienskih ukrepov je redno zračenje (prezračevanje) 

prostorov, zato temu posvetite vso pozornost.  

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/277233
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/277233
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_s_sars-cov-2_v_vrtcih.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_pediatrijo_10_korespondencna_seja_20052020_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_pediatrijo_10_korespondencna_seja_20052020_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sklep_rsk_za_medicino_dela_prometa_in_sporta_05052020_0.pdf
https://www.nijz.si/sl/s-prezracevanjem-prostorov-zmanjsamo-tveganje-za-prenos-novega-koronavirusa-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/s-prezracevanjem-prostorov-zmanjsamo-tveganje-za-prenos-novega-koronavirusa-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlozenka_covid_19-_romski_jezik.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlozenka_covid_19-_romski_jezik.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_otroci.pdf


 

3. Prilagoditev organizacije in poslovnega časa vrtca ter oblikovanje »varnih 

mehurčkov« 

 

 

V skladu z 21. členom Zakona o vrtcih se med drugim z letnim delovnim načrtom določi tudi 

organizacija in poslovni čas vrtca. Z namenom zagotovitve čim večje varnosti otrok, staršev 

in zaposlenih ter zmanjšanja možnosti širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob 

upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov, vrtci lahko prilagodite organizacijo in poslovni 

čas vrtca s spremembo letnega delovnega načrta.  

 

Najbolj učinkovita metoda za omejevanje epidemije je izogibanje fizičnim družabnim 

stikom. Omejevanje obsega stikov med posamezniki je trenutno edini učinkovit način za 

zmanjšanje števila ljudi, ki jih lahko okuži oseba s koronavirusom, zato je ključno, da vrtci 

glede na organizacijo in poslovni čas vrtca oblikujete »varne mehurčke« otrok, vzgojiteljev in 

vzgojiteljev predšolskih otrok-pomočnikov vzgojitelja v oddelku. Osnova za oblikovanje 

mehurčka je oddelek, v katerega so vključeni otroci, pri čemer pa skušajte v čim večji možni 

meri slediti priporočenemu številu otrok, kot izhaja iz higienskih priporočil NIJZ z dne 23. 12. 

2020.  

 

Zamejevanje stikov znotraj zaključenega kroga otrok in zaposlenih po eni strani omogoča 

nekaj družbene normalnosti, po drugi pa deluje tako, da se precej zmanjša možnost vnosa 

okužbe v zaključeni krog, ki ga sestavljajo le dogovorjeni stiki (otroci, vzgojitelj in vzgojitelj 

predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja). Če se zgodi, da nekdo znotraj »varnega mehurčka« 

zboli, se bo tako virus zamejil zgolj na »mehurček« in se ne bo mogel širiti naprej. 

 

Z odločitvijo za oblikovanje »varnih mehurčkov« v vrtcu se lahko uspešno pripomore k 

zmanjšanju števila vsakodnevnih (tveganih) stikov, hkrati pa se ohrani možnost pristnih 

medsebojnih odnosov znotraj »varnega mehurčka«. 

 

 

4. Dopis pediatrov za vzgojitelje, starše in otroke 

 

Pediatri so pripravili dopise za vzgojitelje, učitelje, starše in otroke pred odprtjem šol in 

vrtcev, ki jih posredujemo v prilogah.  

 

Priložena sta še dva videa za pravilno nameščanje in odstranjevanje maske (prvi je v 

slovenščini, drugi pa v angleščini, vendar je prilagojen otrokom): 

 

 Kako pravilno namestiti masko 

 Wearing a facemask 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mvtn-fMzpM
https://www.youtube.com/watch?v=4MQieJVGSbE


 

5. Zagotavljanje kadrov 

 

Pri zagotavljanju kadrov si vrtci pomagajte z vsemi ukrepi, ki smo jih že navedli v predhodnih 

okrožnicah. Glede sočasne prisotnosti vzgojitelja predšolskih otrok in vzgojitelja predšolskih 

otrok - pomočnika vzgojitelja, ki jo določa ZVrt, ki je določena v 17. členu ZVrt pa posebej 

opozarjamo, da se zagotavlja sočasna prisotnost vv skladu s sistemizacijo in da v primeru 

višje sile, torej iz objektivnih razlogov, lahko sočasnost tudi ne poteka in s tem ni podana 

kršitev zakona.  

 

6. PKP8 

PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo 

starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. 

Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.  

Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz vrtca v čim večji meri poskrbijo tudi starši.  

 

S spoštovanjem,   

 

 

      Anton Baloh 

    generalni direktor 

     Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 

 

 

 

 

PRILOGE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE:  

 

- Dopis z dne 20. 1. 2021 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na 

testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ 

- Protokol testiranja za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost  

- Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z 

virusom SARS-Cov-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost 

- Seznam zdravstvenih domov s kontakti 

 

Citat  Odloka Vlade RS z dne 20. 1. 2021 (še neobjavljeno v Uradnem listu): 

 
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 in 175/20 – ZIUOPDVE) 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 

 

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. vrtcih, razen v vrtcih v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, 
Primorsko-notranjski, Savinjski  in Zasavski regiji, 

2. osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, 
Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji,  

3. glasbenih šolah, 

4. srednjih šolah, 

5. višjih strokovnih šolah, razen za študente v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, 
Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji za opravljanje laboratorijskih vaj 
in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane 
opreme in inštrumentov), 

6. 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 študentov, ki opravljajo laboratorijske 
vaje in individualni pouk, 

7. organizacijah za izobraževanje odraslih,  

8. 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 laboratorijske vaje in 
individualni pouk, 

9. univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, 
Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji za opravljanje 
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo 
specializirane opreme in inštrumentov). 

 

 
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, 

- vrtce, v regijah, ki niso zajete v 1. točki prvega odstavka prejšnjega člena, v zmanjšanem obsegu, ki 
zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug 
način, če tako odloči župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost, 

- učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe, 

- za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem 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. 

 

 

KONČNI DOLOČBI 

 

5. člen 

Izjeme, določene v 1., 2., 5. in 9. točki 1. člena tega odloka in so vezane na regije, se začnejo uporabljati 26. 
januarja 2021, po prehodno opravljenem HAGT testiranju zaposlenih v zavodih iz navedenih določb. 

6. člen 

Ta odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021. 

Št.  

Ljubljana, dne 20. januarja 2021 

EVA 2021-3330-0017 

 

Vlada Republike Slovenije 

                             Janez Janša 

                              predsednik 
 

OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih 

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. 

Prepoved zbiranja tako še vedno velja v zavodih naštetih v prvem členu odloka, z izjemo prepovedi zbiranja v 

vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda in sicer  v regijah, ki so v skladu z načrtom 

sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. 

Prav tako je odpravljena prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka 

(tako v višjih strokovnih šolah, kakor tudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih). 

 

Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih 
opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov zavodov iz 
prejšnjega člena. 

Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da lahko župan občine, kjer vrtec obratuje, oceni, da je 
njegovo delovanje nujno potrebno (nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo 
zagotoviti). V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja. 
 
Prav tako je dodatno določena izjema od prepovedi zbiranja (ne glede na regijo) za učence in d ijake, ki 
potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov povezanih z nadaljevanjem 
izobraževanja. 
 
Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

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

Odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja. Izjeme določene v 1.,  2.,  5. in 9. točki 1. člena 
odloka, so vezane na regije, se začnejo uporabljati 26. januarja 2021, po prehodno opravljenem testiranju 
zaposlenih s HAGT testom. 
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