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Zadeva: AKTUALNE INFORMACIJE ZA VRTCE ZA OBDOBJE OD 9. DO 13. 11. 2020
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
v skladu z odločitvijo Vlade Republike Slovenije na današnji seji vam sporočamo, da
vrtci v prihodnjem tednu nadaljujejo delo na enak način, kot je to določeno z Odlokom
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah ter visokošolskih zavodih.
Vrtci bodo tudi v prihodnem tednu izvajali programe v zmanjšanem obsegu, ki
zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo
zagotoviti na drug način, če tako določi župan občine, na območju katere vrtec izvaja
dejavnost.
Župane prosimo, da pri sprejemanju odločitev o vrtcih, ki delujejo v zmanjšanem
obsegu, enako obravnavajo tako javne, kot tudi zasebne vrtce. To pomeni, da v enaki
meri upoštevajo tako potrebe staršev po nujnem varstvu, ki imajo otroke vključene v
zasebne vrtce, kot potrebe staršev, ki imajo otroke vključene v javne vrtce.
Opozarjamo, da morajo vrtci pri izvajanju dejavnosti v zmanjšanem obsegu upoštevati
priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za
javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV-2.
Ponovno tudi pripominjamo, da se bo izpad plačil staršev za čas, ko otroci vrtca ne
obiskujejo, kril iz državnega proračuna na podlagi interventnega zakona, ki je še v
pripravi.

Vnos podatkov v KPIS; podlaga za izračun sredstev po 101. členu ZZUOOP
Po prizadevanjih ministrstva je bil v peti interventni zakon končno vključen tudi 101.
člen ZZUOOP, ki je prinesel pravno podlago, da se bo iz državnega proračuna vrtcem

in šolam za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS
CoV-2 zagotovilo sredstva za zaščitno opremo in dezinfekcijo prostorov.
Na ministrstvu pripravljamo Metodologijo izračuna sredstev za financiranje zaščitne
opreme in dezinfekcijo prostorov, ki bo med drugim upoštevala tudi podatke o številu
udeležencev (otrok) in številu zaposlenih v posameznem zavodu.
Zato vas prosimo, da takoj ažurirate podatke v aplikaciji KPIS in aplikaciji CEUVIZ,
saj poračuni zaradi neažurnih podatkov ne bodo možni.
Sporočanje podatkov NIJZ
Iz NIJZ so nas obvestili, da pri pošiljanju seznamov oseb za pridobitev potrdila o
odrejeni karanteni, ki jih vrtci pošiljate na NIJZ, prihaja do primerov, da se večkrat
pošilja enako tabelo oz. se dopolnjuje stare tabele z novimi osebami. Zato iz NIJZ
prosijo, da vrtci v izogib podvajanju, zahtevek za posamezno osebo pošljete samo
enkrat.
Okrožnica, posredovana osnovnim šolam dne 3. 11. 2020
Skupnost vrtcev Slovenije je predlagala, da se zaradi aktualnosti vsebine, tudi vrtcem
pošlje okrožnica št. 6030-18/2020/1, ki je bila osnovnim šolam posredovana dne 3. 11.
2020.
Vrtci naj okrožnico upoštevajo pri svojem delu smiselno, saj pojasnila iz okrožnice
izhajajo iz dejstva, da ministrstvo šolam v skladu z zakonom zagotavlja sredstva za
plače zaposlenih.
Ugotovitve IRSŠ
V prilogi vam pošiljamo tudi okrožnico Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki v skladu z
Zakonom o nalezljivih boleznih in z namenom doprinosa k zmanjševanju širjenja virusa
SARS-CoV-19, vsakodnevno izvaja nadzore po vseh zavodih. Ugotovitve iz nadzorov
nakazujejo, da posamezni zaposleni ne spoštujejo določb, ki določajo, kdaj in kje je
obvezna uporaba zaščitne maske ter v kakšnem okviru se zaposleni lahko združujejo,
kakšne so dolžnosti staršev v tem oziru ter kakšne možnosti za ukrepanje ima
ravnatelj, v kolikor posameznik ne upošteva njegovih opozoril.
S spoštovanjem,
Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Priloge:
- okrožnica osnovnim šolam z dne 3. 11. 2020
- okrožnica IRSŠ z dne 5. 11. 2020

