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Spoštovani.
Vlada RS je na sobotni seji dne 19. 2. 2022 sprostila velik del epidemičnih ukrepov. Z dnem 21.
2. 2022 se je uveljavil Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo Covid-19 (Ur.l.RS, št. 22/22; v nadaljevanju: odlok), ki je v celoti nadomestil
predhodne odloke. V nadaljevanju na kratko povzemamo pregled sprostitev posameznih
ukrepov in še veljavnih omejitev.

I.

SPROŠČANJE UKREPOV V VRTCIH

1. Nošenje zaščitnih mask v prostorih vrtca
Uporaba zaščitnih mask je v notranjih prostorih vrtca še vedno obvezna (11. člen odloka).
Še vedno pa veljajo iste izjeme, kot do sedaj, tj. otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti in
vzgojiteljem ter vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojiteljev pri opravljanju
neposrednega dela z otroki, nošenje zaščitne maske ni obvezno (12. člen odloka).
2. Nošenje zaščitnih mask zunaj prostorov vrtca
Uporaba zaščitnih mask je priporočljiva pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni
mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 m (11. člen odloka).
3. Opustitev PCT pogoja
Od 21. 2. 2022 dalje izpolnjevanje PCT pogoja ni več obvezno na področju dejavnosti vzgoje in
izobraževanja.

Ukinjeno je preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, tako za zaposlene, kot tudi zunanje
obiskovalce.
4. Razkuževanje rok in prezračevanje poslovnih prostorov
Nov odlok še naprej ohranja obveznost izvajalca dejavnosti, da v zaprtem javnem prostoru, pri
vhodu, zagotovi namestitev dozatorja za razkuževanje rok (13. člen odloka).
Prav tako je izvajalec dejavnosti dolžan poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v
katerih se opravlja dejavnost, v skladu s priporočili NIJZ (peti odstavek 13. člena odloka).
5. Upoštevanje priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem okužb z virusom SARS CoV-2
Na ministrstvo smo prejeli pobude, da se začnejo v vrtcih čim prej izvajati tudi dodatne
dejavnosti. V zvezi s temi pobudami je treba opozoriti, da odlok še naprej zavezuje k
spoštovanju vseh priporočil NIJZ, kar konkretno pomeni Higienskih priporočil za preprečevanje
širjenja okužbe s SARS CoV-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni strani NIJZ (trenutno veljavna
priporočila so z dne 24. 8. 2021). Svetujemo vam, da spremljate zgoraj navedeni dokument na
spletni strani NIJZ in njegove posodobitve.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce.pdf

6. Ravnanje vrtca ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS CoV-2
Vrtci še naprej ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS CoV-2 ravnajo, kot je
navedeno v Navodilih vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob
sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (februar 2022).
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.10_0.pdf
7. Ukinitev napotitve v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih
Na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, št. 21/22) je ukinjena
odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni Covid-19.
8. Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene
Z ukinitvijo ukrepa odrejanja karantene za otroka, ki je bil v visoko tveganem stiku z okuženo
osebo, ni več podlage za priznanje pravice oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve
odsotnosti otroka po 102. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).
9. Opozorilo staršem, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka
Čeprav so se ukrepi zaradi izboljšanja epidemioloških razmer razrahljali, pa vseeno velja
pravilo, da starši v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake
slabega počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne.
10. Delovanje organov vrtcev in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih
V skladu s trenutno veljavnim odlokom je ukinjena tudi omejitev zbiranja ljudi, kar pomeni, da
se v prostorih vrtca lahko zbirajo ljudje pod pogojem, da uporabljajo zaščitne maske. Tako
lahko organi vrtca delujejo »v živo«, prav tako lahko vrtec izpelje srečanja s starši, roditeljske
sestanke in govorilne ure.

II. OBVESTILO

Javni razpis za nagrade RS na področju šolstva za leto 2022
Obveščamo vas, da je od 28. 1. 2022 dalje v Uradnem listu RS, št. 11/2022 (na straneh 161 in
162) objavljen Javni razpis za nagrade RS na področju šolstva za leto 2022. Razpis bo odprt do
20. 5. 2022 do 13. ure.
Vsebino razpisa ter obrazec za prijavo je mogoče dobiti na spletni strani ministrstva, za
dodatne informacije, pa se lahko obrnete na Rosando Lenart, tel. 01/400-5370.

S spoštovanjem,

dr. Andreja Špernjak
v.d. generalne direktorice
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