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Zadeva: Ponovno odprtje vseh vrtcev 

 

 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  

 

 

obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 

samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: sprememba odloka), s katerim se bodo 

dne 9. februarja 2021  odprli vsi vrtci v Republiki Sloveniji. 

 

Spremembe in dopolnitve odloka se začnejo uporabljati  6. februarja 2021, odlok pa velja do 

12. februarja 2021. 

 

 

1. Testiranje zaposlenih v vrtcih   

 

V skladu s spremembo odloka se morajo vsi zaposleni v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja testirati s hitrim antigenskim testom HAG.  

 

Na podlagi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje 

okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 11/21), se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih vse osebe, ki delajo v vrtcih, udeležiti 

testiranja na virus SARS-CoV-2. 

 

V skladu s 4. členom prej navedene odredbe, se zaposlenim, ki so preboleli nalezljivo 

bolezen COVID-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo 

najmanj 21 dni in največ tri mesece, ni treba udeležiti testiranja. 

 

 

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

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu, ki ga izvajate v  vrtcu, lahko sodelujejo le zdravi otroci 

ter zdravi zaposleni.  Pri tem upoštevajte  priporočila NIJZ. 



 

 

 

 

3. Plačilo vrtca 

Z dnem odprtja vseh vrtcev, so storitve vrtca za starše plačljive. Če je otrok odsoten zaradi 
karantene, so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP). V primeru, da 
bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši 
oproščeni plačila (po  128. členu ZIUOPDVE). 

Za varen prihod in odhod otrok v in iz vrtca z vso odgovornostjo poskrbijo starši.  

 

S spoštovanjem,   

 
                            Anton Baloh 

                         generalni direktor 
 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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