
 

 

Spoštovani starši.  

Z res velikim veseljem z vami delimo novico, da je Vlada Republike Slovenije danes 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. Ukrep zaenkrat velja do 12. 2. 2021. 

S torkom, 9. 2. 2021, bosta torej odprti obe enoti Vrtca Sonček, otroci se bodo vrnili v matične oddelke.  

Z dnem odprtja vseh vrtcev so storitve vrtca za starše plačljive, tudi za tiste, ki se bodo odločili imeti otroke 

še v domačem varstvu. 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 organizacijsko pripravo na ponovno odprtje potrebujemo podatke o vaši nameri glede ponovne vključitve otrok 

v vrtec.  

Starše VSEH otrok - tudi tistih, ki so že vključeni v nujno varstvo oziroma bodo imeli otroke še naprej v domačem 

varstvu prosim, da do petka, 5. 2. 2021, do 15.00 izpolnijo anketo na spodnji povezavi.  

https://www.1ka.si/a/286524 

V vrtcu bomo še naprej z vso odgovornostjo izvajali vse ukrepe za preprečevanje širjenja morebitne okužbe s 

COVID-19. Eden od pomembnejših ukrepov  je oblikovanje oddelkov v "mehurčke", otroci in strokovne delavke 

iz različnih "mehurčkov" se med sabo ne bodo mešali.  

Iz navedenega sledi, da bo odpiralni in zapiralni čas posameznega oddelka odvisen od potreb staršev. Pri 

izpolnjevanju ankete vas prosimo za natančne in realne podatke glede ure prihoda otroka v vrtec in odhoda domov. 

Prosimo, da nas  starši vnaprej redno seznanjate z morebitnimi spremembami teh potreb oziroma odsotnosti otrok, 

še posebej v primerih, ko gre za otroke z zgodnjo uro prihoda v vrtec.   

Vzgojiteljice z velikim veseljem pričakujejo ponovno snidenje s tistimi malimi Sončki, ki so bili do sedaj še  v 

domačem varstvu. Kaj pa otroci? Verjetno se veselijo ponovnega prihoda v vrtec, med svoje vrstnike in vzgojiteljice, 

gotovo pa so tudi takšni, ki bi raje ostali doma, kar pa ne pomeni, da jim v vrtcu ni lepo. Otroci so več kot tri mesece 

preživeli v krogu njim najpomembnejših oseb in gotovo jim bo težko, ko to ne bo več mogoče, zato lahko pričakujemo 

in moramo razumeti, da bodo ob ponovnem odhodu v vrtec lahko doživljali ločitvene stiske. Tudi njihovo siceršnje 

vedenje doma se lahko spremeni, lahko bodo želeli še več vaše pozornosti (kar bodo izražali na različne načine). V 

takšnih primerih jim boste najbolj lahko pomagali tako, da ste razumevajoči, jim nudite še več bližine in možnosti za 

izražanje stisk in frustracij.  

Verjamem, da tudi marsikateri starši, sploh starši mlajših otrok, prav tako doživljate stisko in tesnobo pred ponovno 

vrnitvijo otrok v vrtec. Vašo morebitno stisko bo čutil tudi otrok in tako mu boste slovo še otežili. 

Pomembno je, da nam zaupate in ste prepričani, da bomo za naše »Sončke« lepo poskrbeli. S strokovnimi delavkami 

smo se na ponovno odprtje vrtcev dobro pripravili - tako organizacijsko kot tudi v smislu, kaj lahko pričakujemo 

ob povratku otrok, na kaj bomo še posebej pozorni ter katerim dejavnostim bomo dali poudarek. Pozornost vseh 

strokovnih delavk bo usmerjena prav na vsakega otroka, na spremljanje njegovih občutij in počutja, odzivov in 

potreb. Pri jutranji oddaji otrok na vratih bodite do otrok nežni, a hkrati odločni – predaja naj poteka hitro – že prej pa 

se pogovorite z njimi, jim namenite dovolj pozornosti. Zavedajte se, da če otrok ob oddaji v vrtec in prevzemu za domov 

joka, ne pomeni, da se otrok cel dan v vrtcu počuti nesrečnega in je žalosten. Predvsem pri mlajših otrocih solze ob 

ponovnem snidenju s starši pomenijo le čustveno razbremenitev.  



Priporočamo, da otrokom na njim primeren način in skladno s starostjo razložite, zakaj morajo ponovno v vrtec 

(»Razumem te, da bi raje ostal doma, a žal ne bo šlo. Starša morava v službo, da,….« 

»Tudi meni je bilo težko ponovno v službo po dveh mesecih. Ampak potem, ko sem prišel sem bil vesel, ko sem videl 

sodelavce,…«, kako bo po novem potekalo življenje v vrtcu. Bodite spodbudni in jim povejte, da jih vzgojiteljice res 

komaj čakajo in da jim bodo v primerih stiske njihov objem in bližina vedno na voljo. Pogovarjajte se, česa se še 

posebej veselijo, česa jih je morebiti strah,…Skupaj z njimi iščite rešitve, kaj lahko otroci storijo, če bodo čutili stisko 

(»Razumem, da si žalosten, ko se zjutraj posloviva. Tudi jaz te bom pogrešal. Predlagam da ko se boš v vrtcu spomnil 

name mi pošlji en skriti poljubček. Tudi jaz ti ga bom«)  

Že doma si lahko skupaj izmislite morebitne kratke posebne rituale od ločevanju, ki bodo otroku v  tistem trenutku 

pomagali preusmeriti pozornost. Če imate kdaj možnost, da otrok kdaj ostane doma ali da gre domov po kosilu, naj bo 

to vaša odločitev (obrazložite zakaj tokrat lahko) in ne posledica otrokovega izsiljevanja, kajti naslednjič bo poskusil še 

intenzivneje doseči to, kar si želi.  

Vaša pomirjenost glede povratka otrok v vrtec in zaupanje v strokovne delavke bosta pozitivno vplivali  na vaše 

otroke. V primeru velikih skrbi in stisk se lahko preko eAsistenta obrnete tudi na vzgojiteljice vaših otrok. Gotovo 

boste v pogovoru našli odgovore, kako otrokom olajšati ponoven prihod v vrtec. Mlajšim otrokom bo v pomoč že 

to, da postopoma podaljšujete njihov čas bivanja v vrtcu (če le imate možnost za to).  

Ob veselju ob odprtju vseh vrtcev in šol pa ne smemo pozabiti, da virus ostaja med nami. V prizadevanju, 

da vrtci in šole ostanejo odprti ter da bo čim manj zapiranj posameznih oddelkov oziroma enot, moramo 

biti PRAV VSI še toliko bolj odgovorni in dosledni pri izvajanju vseh ukrepov: 

1. V vrtec vstopajo le popolnoma zdravi otroci in njihovi starši.  

2. Ob vstopu v vrtec in ves čas prisotnosti v vrtcu morajo starši obvezno uporabljati pravilno nameščeno 

zaščitno masko.  

3. Ob vstopu v vrtec si starši obvezno razkužijo roke. 

4. Starši morajo upoštevati razdaljo minimalno 2 metra med ostalimi starši, otroki in strokovnimi delavkami.  

6. Zadrževanje v prostoru vrtca naj bo omejeno na najkrajši možen čas. 

7. V primeru pojava simptomov okužbe s Covid-19 pri otroku ali članu gospodinjstva (npr. povišana telesna 

temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, 

driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi 

kot v težji obliki), straši otroka obdržijo v domači oskrbi, omejijo stike z drugimi in se po telefonu posvetujejo z 

otrokovim zdravnikom. Če gre za potrjeno okužbo s Covid-19, morajo starši o tem nemudoma obvestiti vodstvo 

vrtca (pomočnico ravnateljice).  V primeru, da je okužba s Covid -19 izključena, se lahko otrok vrne v vrtec, ko je 

zdrav, brez simptomov  in je od zadnjega bruhanja, driske ali pojava vročine minilo vsaj 48 ur.  

8.  Starši, otrok, ki so bili do sedaj v domačem varstvu, morajo ob povratku v vrtec posredovati podpisano 

izjavo glede zdravstvenega stanja (v priponki).  

V priponki vam posredujemo tudi dopis Združenja za pediatrijo za pediatrijo, s katerim pozivajo vse starše k 

odgovornem ravnanju.  

 

Prepričani smo, da bo povratek otrok v vrtec prinesel veliko otroškega veselja in radosti ter vam, staršem odvzel 

marsikatero stisko, s katero ste se soočali v času zaprtja vrtcev. 

Pošiljamo vam prijazen in topel Sončkov pozdrav. 

 

Žužemberk, 4. 2. 2021 

 

Pripravila:                    V. d. ravnatelja:   

Tanja Fabjančič, pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka                            Mija Penca Vehovec, prof. 


