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Vodstvu in koordinatorjem programa Mali sonček
Iz ljubljanskih vrtcev

Zadeva: NAVODILA/PROTOKOL ZA IZVEDBO KROSA ZA VRTCE 

Osnovna izhodišča:
 Pri izvajanju programa krosa se uporablja enak model, kot velja v vrtcih, kar pomeni, da je osnovna 

enota en oddelek. Na krosu teče največ 1 oddelek. 
 Na prireditvenem prostoru se zagotovi fizično ločenost postaj (ogrevanje, tek, razglasitev) za 

posamezen oddelek in zadostno razdaljo med izvajalci in udeleženci posamezne enote vrtca.
 V času izvajanja krosa na prireditvenem prostoru ni prisotnih drugih obiskovalcev.

Prihod na prireditveni prostor
 Prihod iz vrtca do zbornega mesta na prireditveni prostor z avtobusom ali peš. 
 Ob prihodu z avtobusom upoštevanje priporočil NIJZ za občasni prevoz potnikov (uporaba mask).
 Skupina pride na prireditveni prostor največ 10 min pred predvidenim štartom, oziroma po 

razporedu, ki ga pripravi izvajalec.

Ogrevanje 
 Ogrevanje se izvaja ločeno za vsako skupino/oddelek, glede na čas prihoda na prireditveni prostor.

Potek krosa

 Vsi prijavljeni bodo pred pričetkom prejeli razpored skupin/oddelkov za posamezno lokacijo in 
točno uro štarta posameznega oddelka. 

 Krosa se udeleži celoten oddelek (ni deljenja po letnikih in spolu)
 Diplome za udeležence bodo pripravljene vnaprej in poslane vrtcem, ki jih bodo razdeli otrokom po 

opravljenem teku.
 Po teku bo zbor vseh sodelujočih (oddelek, skupina) na prostoru za razglasitev, posebne podelitve 

prvih treh uvrščenih ne bo. 
 Primer poteka krosa:

9:00 ogrevanje skupine/oddelka
9:10 tek skupine/oddelka (ob istem času ogrevanje druge skupine/oddelka)
9:20 slikanje in podelitev nagrad skupine oddelka (ob istem času štart druge oddelka/skupine)

 Otroci in vzgojiteljice na prireditvenem prostoru ne nosijo zaščitnih mask.
 Izvajalci poskrbijo za nemoteno izvajanje programa z upoštevanjem medsebojne razdalje med 

vadečimi in izvajalcem.
 Skupine/oddelki se med seboj ne srečujejo. 

Odhod iz prireditvenega prostora na avtobus
 Vzgojiteljica (spremljevalec) odpelje otroke in drži odprta avtobusna vrata otrokom. 
 Otroci vstopajo v avtobus brezstično ter z zaščitnimi maskami.



 Otroci si ob pomoči vzgojiteljice pred odhodom razkužijo roke. 

Izpolnjevanje pogoja PCT

 Za udeležence: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT na športnih prireditvah, ki niso 
javne prireditve, ni potrebno izpolnjevati.

 Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v 
zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za 
samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih pod 
nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT. 

 Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanja športne prireditve oziroma so navzoče med 
izvajanjem športe prireditve (vzgojiteljice, pomočnice…): Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako 
v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za 
samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih pod 
nadzorom delodajalca. 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športne prireditve organizirajo odgovorne
osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo prireditev. Preverjanje izpolnjevanja pogoja
spremljevalcev otrok opravi vrtec, izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT pa se predloži pred vstopom na
prireditveni prostor. Izvajalec programa izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži odgovorni osebi
prireditelja.
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