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PRILOGA HIŠNEMU REDU VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO 

zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

Na podlagi 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped (DUL, 

št. 007-15/2018 ) in 28. in 29. člena Pravil javnega zavoda vrtec Pedenjped Novo mesto z dne 16. 6. 

2015, je ravnateljica Vrtca Pedenjped Novo mesto Meta Potočnik dne 30. 8. 2019 sprejela Hišni red 

Vrtca Pedenjped Novo mesto. 

 

Priloga Hišnemu redu Vrtca Pedenjped Novo mesto velja zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-

CoV-2 in velja za čas, ko se v državi pojavljajo posamični primeri in skupki primerov COVID-19 oz do 

preklica. Priloga upošteva Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja Sars-CoV-2: 

Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri in skupki primerov COVID-19, ki jih 

je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

 

II. ORGANIZACIJA 

 

2. člen (poslovni čas in uradne ure) 
 

Uprava vrtca v času uradnih ur (vsak delovnik med 7.00 in 15.00 ure) posluje preko telefona ali e-
pošte. Obiski strank na sedežu uprave vrtca so mogoči po predhodnem naročilu.  

Način povezovanja in sodelovanja s starši 

Starši bodo o vseh vzgojno izobraževalnih vsebinah  obveščeni preko e pošte, spletne strani in uradne 

FB strani vrtca. 

Skupne in skupinske oblike: 

Skupne in skupinske oblike sodelovanja s starši se v času preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 

izvaja omejeno, prilagojeno razmeram ob preprečevanju širjenja okužb. V proces dela s starši 

vključujemo izvajanje konference preko spletne aplikacije Teams, sestankov se udeležuje samo eden 

od staršev, prevzem in odhod otroka iz vrtca izvaja čim manj različnih oseb, uvajanje otrok poteka po 

predloženem modelu dva dni, uvajanje izvaja eden od staršev, konverzacija med strokovnim 

delavcem v oddelku in staršem se izvaja preko e pošte oddelka. 
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III. PRIHOD IN ODHOD IZ VRTCA 

 
3. člen (združevanje oddelkov in enot) 

 

IME ENOTE POSEBNOSTI 
SPREJEM OTROKA  
ODHOD  OTROKA   

ENOTA PEDENJPED 
 

SPREJEM 5:30– 8:00  
ODHOD 14:00 – 16:30 
Vsi starši vstopajo in izstopajo skozi glavni vhod 

ENOTA OSTRŽEK 
 

SPREJEM 5:30– 8:00  
ODHOD 14:00 – 16:15 
Vhod 1 vstopajo starši z otroki skupin zmajčki in 
lisičke 
Vhod 2 vstopajo starši z otroki ostalih skupin 

ENOTA SAPRAMIŠKA 
 

SPREJEM 5:30– 8:00  
ODHOD 14:00 – 16:00  

ENOTA CEPETAVČEK 
 

SPREJEM 6:00 – 8:00 
V garderobo starši vstopajo posamezno, eden 
po eden z otrokom 
ODHOD 14:00 – 16.00 

ENOTA RDEČA KAPICA 
 

SPREJEM 5:30 – 8:00 
ODHOD 14:00 – 16:00 
Vhod 1 vstopajo starši z otroki skupin rdeče, 
modre, mavrične kapice 
Vhod 2 vstopajo starši z otroki skupin zelene in 
rumene kapice 

ENOTA METKA 
 

SPREJEM 6:30 – 8:00  
Vhod 1 vstopajo starši z otroki 2. st. obdobja 
Vhod 2 vstopajo starši z otroki 1. st. obdobja 
starši ne prehajate od vhoda 1 do vhoda 2 
znotraj vrtca 
ODHOD 14:00 – 17.00 

ENOTA VIDEK 
 

SPREJEM 6:00– 8:00 
ODHOD 14:00 – 16:00 
Vsi starši z otroki vstopajo skozi glavni vhod, 
starši skupin pajki, raki, sončki izstopajo skozi 
stranski vhod 

ENOTA PIKAPOLONICA SPREJEM 7.00-8.00 
ODHOD 12.30-13.00 

 

Združevanje oddelkov se v času zajezitve širjenja bolezni COVID-19 od 1. 9. 2020 izvaja v jutranjih 

urah ob prihodu otrok v vrtec pol ure do ene ure in pol (odvisno od števila otrok) in popoldanskih 

urah pol ure do ene ure in pol (odvisno od števila otrok) ob odhodu otrok iz vrtca. 

 

4. člen (prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca) 

V Vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci in njihovi starši. Ob prvem prihodu starši prinesejo Izjavo za 

starše pred vstopom otroka v vrtec v času epidemije Covid-19. Ob vstopu v vrtec starši nosijo zaščitno 
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masko, si na vhodu razkužijo roke in hkrati držijo razdaljo 1,5-2 m do drugih oseb. Pri prihodu do 

igralnice izberejo najkrajšo možno pot in se ne zadržujejo dlje, kot je nujno potrebno. Otroka naj v 

pripelje odrasla oseba iz istega gospodinjstva kot otrok. Starši naj ne hodijo v igralnice, prav tako naj 

se ne zadržujejo na igriščih. 

Starši otroka pospremijo do garderobe, otrok se preobuje, sleče vrhnje oblačilo, nato ga starši usmerijo 

k umivanju rok v umivalnico. Kadar v enoti ni dostopa do umivalnika izven igralnice, otroka usmerijo v 

igralnico, kjer strokovni delavec poskrbi za umivanje rok ob prihodu otroka v igralnici. 

Ob lepem vremenu bomo čim več časa preživeli zunaj, zato naj ima otrok rezervna oblačila in plastično 

vrečko z imenom otroka, kamor bodo strokovni delavci pospravili umazana oblačila. Od doma naj 

otroci ne prinašajo igrač, knjig, … Ninice in dude naj prinesejo, če je res nujno potrebno. Te bodo 

strokovni delavci hranili v igralnici za vsakega otroka ločeno. 

 

5. člen (izjave) 

Zaradi delnega odprtja vrtca od 26. 10. 2020, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke katerih 

starši/skrbniki opravljajo delo in varstva otrok ne morejo zagotoviti na drugačen način, morajo 

starši/skrbniki pred prihodom otroka v vrtec prinesti podpisano »Izjavo o potrebi po nujnem dostopu 

do vrtca«. 

Po vsaj 14-dnevni odsotnosti otroka iz vrtca morajo starši/skrbniki prinesti podpisano »Izjavo 

staršev/skrbnikov pred vstopom otroka v vrtec«.  

Obe izjavi sta v prilogi te priloge. 

 

6. člen (veljavnost) 

Priloga hišnemu redu začne veljati naslednji dan po sprejemu s strani ravnateljice in se objavi na 
internetni strani vrtca. 

 

 

           Ravnateljica 

                 Meta Potočnik 

 

 

 

 

Novo mesto, 26. 10. 2020 
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Priloga 1: 

 

 

 

IZJAVA STARŠEV/SKRBNIKOV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC 

 

Moj otrok ____________________________________________ (ime in priimek otroka)  

1. V zadnjih 10 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.  

2. Otroku ni bila odrejena karantena.  

3. V zadnjih 10 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.  

4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili znaki/simptomi, sumljivi za okužbo s SARS-CoV-2 ali bo potrjena 

okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.  

Kraj in datum:____________________________________  

Podpis:__________________________________________  

 

Če vaš otrok zboli z znaki/simptomi sumljivimi za okužbo s SARS-CoV-2 ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri 

osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. 

 Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru 

potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo, boste nadaljnja navodila prejeli od 

epidemiološke službe.  

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi 

boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.   

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 
Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 
Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 
nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% 
okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 
potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 
kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. 
Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za 
prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob 
stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 
dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Priloga 2:  

 

 

 

 

IZJAVA O POTREBI PO NUJNEM DOSTOPU DO VRTCA 

 

Spodaj podpisani starš/skrbnik ________________________ [ime in priimek], podajam naslednjo 

izjavo, da potrebujem nujno varstvo za mojega otroka ________________________ [ime in priimek], 

saj starša/skrbnika otroka opravljava delo, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje lokalne 

skupnosti ali države in družbe oz. zaradi narave delovnega mesta dela ne moreva opravljati na domu 

in varstva otrok ne moreva zagotoviti na drugačen način.  

 

Kraj in datum:____________________________________  

Podpis:__________________________________________ 

 

Izjava se podaja v skladu z  2. členom Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/2020) 

in sklepom Mestne občine Novo mesto o delovanju vrtcev v Mestni občini Novo mesto v zmanjšanem 

obsegu v času epidemije COVID-19, št. 843-6/2020-6, z dne 26. 10. 2020. 

 

 

 

 


