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ZDRUŽENJE LJUBLJANSKIH VRTCEV 

Kolezijska 11 

1000 Ljubljana 

 

Opr. št.: 007 -2/2021/2                                                                

V Ljubljani, 19.1.2021       

 

 predsedniku Vlade RS, g. Janezu Janši 

 ministrici MIZŠ,  ga. Simoni Kustec 

 direktorju Zavoda RS za šolstvo, g. Vinku Logaju 

 direktorju  NIJZ, g.  Milanu Kreku  

 glavnemu tajniku  SVIZ, g. Branimirju Štruklju 

 predsednici Združenja  ravnateljev vrtcev Slovenije, ga. Romani Epih  

 Skupnosti vrtcev Slovenije, ga. Janji Bogataj 

 Sindikatu direktorjev in ravnateljev Slovenije, g. Antonu Obrehtu 

 Združenju mestnih občin Slovenije 

 svetom zavodov ter svetom staršev ljubljanskih vrtcev 

 

 

RAZLOGI ZA ODPRTJE VRTCEV,  

Z ANALIZO STANJA PRISOTNIH OTROK V VRTCU V ČASU COVID EPIDEMIJE 

 

Spoštovani! 

Ravnatelji Združenja ljubljanskih vrtcev od dne 26.10.2020, ko ljubljanski vrtci delujejo v zmanjšanem 

obsegu, tedensko spremljamo, zbiramo in beležimo potrebe staršev in prisotnost njihovih otrok v 

vrtcih. Stanje prikazujemo v spodnjih grafih. Potrebe po vključitvi otrok v vrtec so iz dneva v dan večje, 

kar kažejo tudi statistični podatki. V zadnjem tednu oktobra 2020 je bilo v ljubljanske vrtce vključenih 

7% otrok, na dan 11. 1. 2021 pa že 38% otrok. Povečuje se tudi število klicev staršev v vrtce, ki z nami 

delijo svoje stiske, želje oz. potrebe po ponovnem vključevanju otrok v vrtec. 

Iz podatkov prisotnosti otrok in zaposlenih je razvidno, da vrtci ne predstavljamo večje grožnje za 

poslabšanje epidemije. Skozi celotno obdobje epidemije odlično organizacijsko prilagajamo in varno 

izvajamo vzgojno izobraževalni proces, striktno upoštevamo vse usmeritve NIJZ-ja glede prihoda 

zdravih oseb v vrtčevski prostor, izvajamo poostren zdravstveno higienski režim in po potrebi 

izpostavljene »mehurčke« nemudoma pošljemo v karanteno. Ob vsem tem na raznolike načine 

skrbimo tudi za otroke, ki so v domačem varstvu; pošiljamo jim e-sporočila, urejamo e-igralnice ter 

nudimo pomoč in oporo vsem staršem. Razvidno je tudi, da je odsotnost zaposlenih zaradi tesnega 

stika ali obolelosti z Covid 19 iz 8,5% padla na 2,16%, kar je optimističen podatek. 



2 
 

 

Graf: Delež prisotnih otrok v ljubljanskih vrtcih od 26. 10. 2020 do 11. 1. 2021 

 

 

Graf: Podatki po tednih - prisotnost zaposlenih, zaposlenih v karanteni – tesni stik in obolelost Covid 

19, odsotnost zaradi čakanja in odsotnost zaradi višje sile. 

 

Zaradi navedenih razlogov, predvsem pa zaradi znanih, pomembnih razlogov za otrokov celosten 

razvoj, se ravnatelji zavzemamo za zares čimprejšnje odprtje in normalizacijo delovanja predšolske 

vzgoje za vse otroke, ne le za otroke staršev, ki vrtec nujno potrebujejo zaradi narave svojega dela. 

Omejevalni ukrepi, manjko socialnih stikov oz. socialna izolacija so bistveno posegli prav v 
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najpomembnejše dele njihovega življenja - vključevanje v vrstniške skupine, učenje in igro. Zavedamo 

se, da so zaradi svojih razvojnih značilnosti in potreb, naši predšolski otroci ena najranljivejših skupin, 

pri kateri se posledice epidemije in spremljajočih se ukrepov lahko hitro odrazijo kot stiske in tesnobe 

otroka oz. vplivajo na njihovo dolgoročno mentalno zdravje. Omenjeno izpostavljajo in opozarjajo 

tudi številni razvojni psihologi in strokovnjaki. 

Ob skrbni pripravi protokola vračanja vseh otrok ter doslednem upoštevanju priporočil NIJZ, 

Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prepričani, da v vrtcih 

tudi v času epidemije znamo in zmoremo predšolskim otrokom ponuditi zdravo in varno učno okolje. 

Naše spodbudno učno okolje otrokom ponuja ogromno priložnosti za njihov zdrav, celosten razvoj. V 

njem otroci razvijajo socialno, duševno in telesno zdravje. Skozi pedagoško igro pridobivajo nove 

izkušnje, znanja, vzpostavljajo in vzdržujejo medosebne odnose, razvijajo socialne veščine, oblikujejo 

različne vidike samopodobe, pridobivajo občutek pripadnosti, idr.  

Še posebej nas skrbijo najranljivejše skupine otrok, ki živijo v socialno ogroženih družinah oz. so 

izpostavljeni zelo nespodbudnemu družinskemu okolju. Vloga strokovnih delavcev je za te otroke 

neprecenljiva in nenadomestljiva - tako pri vzgoji, varstvu kot pri nudenju celostne podpore 

otrokovemu psihosocialnemu razvoju. Prav tako je neprecenljiva strokovna pomoč družinam, kjer so 

stiske oziroma slabši družinski odnosi, otroci s posebnimi potrebami, socialne, ekonomske stiske, 

nasilje v družini, odvisnosti v družinah, ločene družine z zapleti ob izvajanju stikov, revščina, izguba 

služb kot posledica epidemije, ki stanje duševnega, telesnega, mentalnega zdravja otrok in odraslih 

samo še poglablja. 

Zaradi vsega naštetega smo resnično zaskrbljeni. Zavedamo se, da je pri odprtju vrtcev potrebno 

upoštevati rezultate številnih raziskav in mnenja pristojnih strokovnjakov. Hkrati pa je naša obveza 

poskrbeti za vse otroke, da jih posledice epidemije ne bodo zaznamovale ne trenutno ne dolgoročno!  

Želimo si dokončnega odprtja za vse otroke oz., da se čim hitreje vzpostavi sistem za varno 

vključevanje vseh otrok. Hkrati ob tem podpiramo starše, ki iz različnih razlogov otrok ne želijo 

vključiti. Predlagamo, da za te v času razglašene epidemije vrtec ostane brezplačen.  

Vzgojno-izobraževalno delo bomo, kot tudi že do sedaj organizirali na osnovi obstoječih oddelkov, v 

t. i. »mehurčkih« in zagotovili inkluzivno okolje za vse otroke. Ob zavedanju pomena sočasnosti, za 

čas epidemije predlagamo fleksibilno zastavljene normative, saj se ob morebitnem pomanjkanju 

kadra in ne-združevanju »varnih mehurčkov« lahko zgodi, da te ne bomo mogli zagotoviti. Že sedaj 

imamo namreč v vrtcih različne situacije in v posamezne skupine vključenih tudi več kot 10 otrok. 

Menimo, da vsak ravnatelj vrtca smotrno, premišljeno in odgovorno organizira delo ter ga prilagaja 

dejanski situacij, potrebam družin in kadrovskim zmožnostim. Za vzpostavljanje psihofizičnega in 

socialno varnega okolja za otroke, sodelavce in starše potrebujemo avtonomijo, ki nam zagotavlja 

večji nabor različnih možnosti in posledičnih fleksibilnih odločitev. 

Skladno s potrebami lahko prilagodimo tudi delovni čas potrebam posameznega oddelka in ustanove. 

V primeru  karanten in obolevanj si bomo vrtci med seboj pomagali z izmenjavo kadra, kar je na ravni 

MOL-a že utečena praksa. Zaposlene bomo spodbujali in jim omogočali hitro testiranje.  
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Tudi v prihodnje bomo v največji meri upoštevali vse smernice in navodila pristojnih ustanov ter 

zagotavljali varno okolje za vse otroke, starše in zaposlene. Kot doslej, bomo v času »nujnega varstva« 

izvajali in organizirali bogat, raznovrsten in kakovosten vzgojno izobraževalni program za vse otroke, 

otrokom z dodatnimi potrebami pa omogočali ustrezne prilagoditvene programe ter varno izvajali 

dodatno strokovno pomoč.  

Namera našega pisanja ni zanikati obstoj mnogih težav s katerimi se srečujemo in se bomo tudi ob 

polnem odprtju. Pišemo vam ob zavedanju vseh dejavnikov pa vendar hkrati tudi v prepričanju, da jih 

zmoremo in bomo reševali. 

V želji, da se vrata vrtcev čim prej odprejo za vse otroke, vas lepo pozdravljamo. 

 

       Suzana Antič l.r, 

predsednica Združenja ljubljanskih vrtcev 

 

 

 


