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Datum: 4. 12. 2020 

Spoštovani starši otrok vrtca! 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  3.  12. 2020 piše: 

»Vlada je danes zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala vse ukrepe, zato v 

naslednjem tednu izobraževanje na daljavo ostaja na vseh ravneh izobraževanja, vrtci pa 

bodo še vedno zagotavljali le nujno varstvo otrok.  

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in 

obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 

Na področju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti se bodo ukrepi sproščali na 

naslednji način: 

 ko bo dosežen t. i. oranžni semafor (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov 

s COVID-19), se bodo odprli vrtci, v šolo pa bodo odšli učenci in učenke prve triade 

osnovne šole, ter šole in zavodi za učence s posebnimi potrebami. Prav tako bodo 

takrat dovoljene športne aktivnosti na prostem. 

 Ko bo dosežen t. i. rumeni semafor (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s 

COVID-19), bodo v šolo odšli tudi preostali učenke in učenci osnovne šole ter 

dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, 

 ko bo dosežen t. i. zeleni semafor (pod 300 okužb), pa sledi odprava vseh omejitev na 

polju vzgoje in izobraževanja ter sprostitev vseh športnih dejavnosti. 

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji 

doseženi, bo ukrep stopil v veljavo drugi naslednji dan od izpolnjenih kriterijev.« 
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To pomeni, da do ugodne zdravstvene situacije v Sloveniji v vrtcih izvajamo le varstvo za 

otroke, ki le tega potrebujejo. 

 

Starši, ki potrebujete varstvo, mi prosim to sporočite. 

Javite tudi uro, kdaj bo vaš otrok prihajal v vrtec in uro, kdaj bo 

odhajal domov.  

 
V vrtec lahko prihajamo le zdravi delavci, zdravi otroci in zdravi starši. 

 

V upanju, da se zdravstvena situacija kmalu izboljša, in da vrtci in šole pričnemo delovati za 

vse otroke, vas prijazno pozdravljamo. 

 

Ostanite zdravi. 

 

Vzgojiteljice vrtca in ravnateljica Breda Žunič 
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