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Zadeva: OKROŽNICA – Nadaljnje sproščanje ukrepov in druga pomembna 
pojasnila

Spoštovani.

V soboto, dne 4. 3. 2022 smo vas seznanili s spremembo Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Ur.l.RS. št. 29/22; v 
nadaljevanju: odlok). V zvezi z vsebino, ki jo prinaša, smo prejeli kar nekaj vprašanj, na katera v 
nadaljevanju posredujemo odgovore. V okrožnici smo pripravili tudi druga vsebinska pojasnila in 
obvestilo vrtcem.   

I. SPROŠČANJE UKREPOV V VRTCIH 

Opustitev nošenja zaščitnih mask v prostorih vrtca 

Uporaba zaščitnih mask je v notranjih prostorih vrtca še vedno obvezna, saj se 11. člen odloka, 
ki določa ukrep nošenja zaščitne maske, ni spremenil. S spremembo 12. člena odloka, ki določa 
izjeme od nošenja maske, pa je pri vzgojiteljih predšolskih otrok in vzgojiteljih predšolskih otrok 
– pomočnikov vzgojiteljev prišlo do spremembe, da jim od 4. 3. 2022 dalje ni več potrebno 
uporabljati zaščitne maske. Hkrati je odlok prinesel tudi izjemo nenošenja maske vsem 
strokovnim delavcem in drugim zaposlenim, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu. Za zagotovitev enakega položaja 
strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v vrtcih s položajem strokovnih delavcev in drugih 
zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu je Ministrstvo za zdravje sprejelo stališče, da so 
med izjemami, ki jim ni potrebno nositi maske tudi strokovni delavci in drugi zaposleni v
vrtcih (čistilke, kuharice, …). S tem stališčem je seznanjen tudi Inšpektorat RS za šolstvo in 
šport.  

Obveznost nošenja maske pa ostaja še naprej za vse osebe, ki vstopajo v vrtec (starši, 
dobavitelji,…). 

VSEM VRTCEM



II. DRUGA POJASNILA

1. Obračunavanje odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene oziroma izolacije 
za mesec februar 2022

Kot smo že navedli v naši okrožnici z dne 22. 2. 2022, je z uveljavitvijo Odloka o prenehanju 
veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, 21/22) ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v 
visoko tveganem stiku. Odlok je začel veljati 19. 2. 2022. 

Z ukinitvijo karantene od 19. 2. 2022 dalje ni več podlage za priznanje pravice do oprostitve 
plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka po 102. členu ZZUOOP, ki določa, da se 
staršem oprostitev plačila za vrtec prizna, če je otroku odrejena karantena, kar se izkazuje z 
odločbo. 

Na podlagi zgoraj navedene določbe se je v praksi smiselno uporabljala oprostitev plačil staršev 
za vrtec tudi v primerih izolacije otroka, saj se je na ta način vzpostavil logičen enak pravni 
položaj med zdravimi otroki, ki so bili napoteni v karanteno in niso smeli obiskovati vrtca ter 
otroki, ki so bili okuženi s SARS CoV-2 in so morali v t.i. izolacijo. S prenehanjem veljavnosti 
ukrepa karantene tako preneha veljati tudi možnost priznavanja oprostitve plačil staršev za čas 
odsotnosti otroka iz vrtca v primeru izolacije. 

Glede na dejstvo, da se je ukrep odrejanja karantene ukinil z 19. 2. 2022, se karantene, ki so 
bile odrejene pred tem datumom, še vedno priznavajo. Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo
boste pokritje izpada plačil staršev zaradi odrejene karantene uveljavljali tako kot do sedaj, z 
zahtevki preko občin ustanoviteljic, ki jih posredujejo MIZŠ v skladu s prejetimi navodili in 
priloženimi obrazci zahtevkov. Zasebni vrtci boste zahtevke v skladu s prejetimi navodili in 
priloženimi obrazci, tako kot do sedaj, na MIZŠ posredovali neposredno. Ker je zadnja 
karantena trajala največ 7 dni (Sklep o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni 
Covid-19, Ur.l.RS, št. 4/22),  to pomeni, da bi ob odreditvi karantene otroku na zadnji dan, tj. 18. 
2. 2022, trajala karantena do vključno 24. 2. 2022 (kar je zadnji dan, ko je še možno, da se 
karantena upošteva). Smiselno enako velja tudi za odsotnost otrok zaradi izolacije ob predložitvi 
potrdila o prebolevnosti, ki  izkazuje datum okužbe in ki se mu prišteje še 7 dni. Navodila in 
obrazce za mesec februar boste prejeli v začetku aprila, zato nam zahtevkov ne pošiljajte pred 
rokom iz navodil, ker jih bomo zavrnili.

2. Napovedana stavka 

Zaradi napovedane stavke v vrtcih in šolah dne 9. 3. 2022, smo vam že posredovali pojasnila v 
okrožnici št. 6030-2/2022-31 dne 3. 3. 2022, v nadaljevanju pa vam pojasnjujemo, kako staršem 
zaradi stavke obračunati oskrbnino za mesec marec 2022.

Veljavni predpisi, ki določajo oblikovanje cen programov v vrtcih, nimajo določbe, ki bi urejala 
neizvajanje programa v vrtcu zaradi stavke. 

Zato je potrebno to dejstvo ugotavljati smiselno ob uporabi vseh določil Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki opredeljujejo izračun cene oz. 
izračun cene v posebnih primerih. Pravilnik predvideva, da se v primeru, kadar vrtec izvaja 
program tudi ob sobotah in v ta namen zagotovi dodatne kadre, je potrebno vse povečane 
stroške ugotavljati posebej, pri čemer se materialni stroški ugotavljajo v višini 1/22 mesečnega 
zneska za materialne in nematerialne stroške. Menimo, da je ob smiselni uporabi te določbe 
mogoče izračunati tudi stroške neizvajanja programa na dan stavke ter jih pri izstavitvi 
položnice prikazati posebej in jih odšteti od zneska plačila. To po našem mnenju velja za vse 
primere, ko so starši od vrtca prejeli obvestilo, da bo dne 9. 3. 2022 v vrtcu potekala stavka in 
naj si za ta dan uredijo varstvo drugje oz. otroka pripeljejo v vrtec le v skrajnem primeru. 



Staršem, ki bodo na dan stavke otroke pripeljali v vrtec, ker vrtec potrebujejo, boste vrtci 
obračunali običajno plačilo. 

Vsekakor pa dopuščamo tudi možnost, da se vrtci z občino ustanoviteljico dogovorijo tudi za 
drugačen obračun plačil staršev, pri čemer sporočamo, da kritja izpada plačil staršev za vrtec, ki 
otroka na dan stavke v vrtec ne bodo pripeljali, ministrstvo ne bo zagotovilo, saj k temu ni 
zavezano po nobeni pravni podlagi. 

Pri obračunu brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke upoštevajte enak princip 
obračuna, kot ste ga upoštevali pri izstavitvi položnice staršem oz. zahtevka do občine 
zavezanke. 

3. OBVESTILO

Izobraževanja za  organizatorje zdravstveno-higienskega režima

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve 
COVID-19 pripravil izobraževanje za organizatorje zdravstveno-higienskega režima z naslovom 
»Kako se izogniti okužbi in nalezljivi bolezni v vrtcih? Vključitev otrok v vrtec po prebolelem 
COVID-19 in drugih nalezljivih boleznih«. 

Na izobraževanje so povabljeni organizatorji zdravstveno-higienskega režima, prav tako pa tudi 
ravnatelji in druge odgovorni zaposleni, ki so v vrtcih odgovorni za to področje.

Izobraževanje bo potekalo v sredo, 16. marca 2022. 

V prilogi vam pošiljamo vabilo z elektronsko prijavnico. 

Lepo pozdravljeni.

Priloga: 
- vabilo

  dr. Andreja Špernjak
v.d. generalne direktorice

    Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
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