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NUJNO OBVESTILO – zaprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov s
ponedeljkom, z dnem 26. 10. 2020

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
Vlada RS je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi v četrtek, 22. 10. 2020 sprejela
odločitev o novih, še strožjih ukrepih za zajezitev širjenja okužb s Covid-19. Med drugim je
sprejeta odločitev, da se vzgojno-izobraževalni zavodi s ponedeljkom, 26. 10. 2020 zaprejo,
predvidoma za en teden. Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
določa Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, sprejet danes, v petek, 23. 10.
2020, s pričetkom veljavnosti v ponedeljek, 26. 10. 2020 (odlok bo predivoma še danes
objavljen v uradnem listu).
Vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice
ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ
(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

1. INFORMACIJE ZA VRTCE
Za starše, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na
daljavo, lahko župani sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo
delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo
varstvo otrok.
Zaprtje vrtcev in možnost odločanja župana o izjemah bo določal že omenjeni Odlok o
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v
univerzah in visokošolskih zavodih.

Kot izjeme so navedeni tako javni vrtci, kot tudi zasebni vrtci s koncesijo in zasebni vrtci brez
koncesije. Za javne vrtce odločitev sprejema občina ustanoviteljica, za zasebne vrtce s
koncesijo – občina koncedentka in za ostale zasebne vrtce – občina, na območju katere
delujejo zasebni vrtci oziroma njihove posamezne enote.
Osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok:
1. Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 so vsi vrtci od 26. oktobra 2020
dalje zaprti, zato starše o tem nemudoma obvestite na vse možne načine, tudi na spletni
strani vrtca.
2. Z županom preverite:
 ali so v vašem okolju starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so
pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v
civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo
prebivalstva…), kar je upoštevano tudi pri ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno
odstopanje od splošnih omejitev zbiranja in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih
dejavnosti;
 ali vrtec izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad
kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih;
 ali epidemiološka slika v občini omogoča, da organizacija nujnega varstva ne
predstavlja dodatnega tveganja za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2.
3. Dogovorite se o naslednjih podrobnostih:
 opredelitev dokazil za oba starša, ki so podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem
dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za
državo in družbo…);
 podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v
stiku z okuženo osebo;
 določitev enote vrtca, v kateri se bo izvajalo nujno varstvo.
4. Na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini kljub splošnemu zaprtju vrtca, župan
sprejme sklep o tem, katera enota vrtca bo odprta. Sklep se posreduje tudi ministrstvu na enaslov gp.mizs@gov.si .
5. S sklepom, navedenim v prejšnji točki, se lahko spremeni tudi poslovni čas vrtca, po
potrebi drugače organizira prehrana otrok v tem času ter opredeli najnižje število otrok v
oddelku, za katerega se organizira nujno varstvo.
V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali,
oproščeni. P ravno podlago bo določil interventni zakon.

plačila

2. INFORMACIJE ZA OSNOVNE IN GLASBENE ŠOLE
Vse osnovne in glasbene šole bodo s ponedeljkom, 26. 10. 2020, predvidoma za en teden
zaprte.
Osnovne usmeritve:
V času od ponedeljka 26. 10. do 30. 10. 2020 so v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto
2020/2021 v osnovnih in glasbenih šolah jesenske počitnice. V tem času se v prostorih šole ne
izvaja nobena aktivnost za učence.

V kolikor bi bil današnji ukrep prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih
podaljšan, se bo po jesenskih počitnicah izvajalo izobraževanje na daljavo za vse učence
osnovnih in glasbenih šol, torej tudi za učence osnovne šole od 1. do 5. razreda.

3. INFORMACIJE ZA OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN ZAVODE ZA
VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI
S ponedeljkom, 26. 10. 2020 se predvidoma za en teden zapirajo tudi vrata osnovnih šol s
prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, izjema so zavodi, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami.
Osnovne usmeritve:
Zavodi, ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ostajajo odprti,
lahko pa otrokom in mladostnikom omogočijo stike s starši tudi z obiskom doma, vendar le tako,
kot je to običajno v času počitnic, oziroma v skladu z vsebino individualiziranega programa za
vsakega otroka ali mladostnika. Otroci in mladostniki se morajo v zavod po počitnicah vrniti in
nadaljevati z vzgojo in izobraževanjem. Temu primerno zavodi načrtujejo prevoze, s starši otrok
in mladostnikov pa tudi v naprej ohranjajo redne stike.

4. POLOŽAJ ZAPOSLENIH
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v
univerzah in visokošolskih zavodih, kot izjemo dovoljuje, da zaposleni lahko svoje delo
opravljajo tudi v prostorih vrtca, šole ali zavoda, če ne morejo dela opravljati od doma oziroma
ne koristijo letnega dopusta ali drugih odsotnosti z dela.
5. DELOVANJE ORGANOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV
Odlok, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih kot izjemo
določa, da prepoved zbiranja ne velja za člane organov vzgojno-izobraževalnih zavodov. To
pomeni, da le-ti lahko opravljajo svoje naloge v prostorih šole, pri čemer velja omejitev iz
Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (UL RS 147/20 in 151/20). Po citiranem odloku je
prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče
zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.
O vseh nadaljnjih odločitvah vas bomo redno obveščali.

S spoštovanjem,
Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
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