
 

 
               Kranj, 22. 1. 2021 
 
Spoštovana gospa ministrica dr. Simona Kustec ter predstavniki MIZŠ 
 
Trenutno se vsi skupaj nahajamo v turbolentnem in nepredvidljivem obdobju. Situacija se 
glede na epidemiološko stanje v državi iz dneva v dan spreminja in vodje v najrazličnejših 
službah se novim ukrepom ter navodilom prilagajamo v čim večji možnim meri. V kaosu iščemo 
ravnovesje. Odzivno. Strokovno. Skušamo biti v oporo vsem deležnikom. Neprestano. 
 
Zakaj vam pišem? Seznanjam vas z izredno organizacijsko stisko v našem zavodu ob ponovnem 
odpiranju šol in vrtcev. V prvem in drugem valu epidemije sem na različne načine pristojne 
opozarjala, da bomo zašli v izjemno težko situacijo, če se osnovne šole ne bodo odprle do 5. 
razreda. 
Šole se v naši regiji odpirajo za otroke 1., 2. in 3. razreda, a še vedno ni jasno ali se bo v šolah 
lahko organiziralo jutranje varstvo ter podaljšano bivanje. Kranjski vrtci smo največji VIZ v 
državi z okoli 1600 otroki. Zanje skrbi več kot 300 zaposlenih v 94 oddelkih na 15 lokacijah. Po 
trenutno znanih podatkih je situacija sledeča: 

• Zaradi koriščenja varstva za otroke, ki obiskujejo 4. in 5. razred bo po trenutni grobi 
oceni ostalo doma okoli 12% zaposlenih. 

• Delno (v določenem obsegu ur dnevno) bi zaradi morebitnega ne-organiziranja 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v osnovnih šolah lahko koristilo varstvo za 
otroke še nadaljnjih 15 - 18% zaposlenih. 

• Vemo, da je virus še vedno prisoten in tedensko se pojavljajo zaposleni, ki so zaradi 
visoko rizičnih stikov z okuženimi v karanteni ali na bolniški.  

• Študente in upokojence za pomoč v oddelkih iščemo, a je odziv zelo slab ali ga sploh 
ni. 

• Rezultati testiranja zaposlenih bodo znani v ponedeljek, 25. 1. 2021 v poznih večernih 
urah, ker bo za naše zaposlene potekalo testiranje po terminskem planu ZD Kranj šele 
od 17.00 dalje. 

V skladu z navodili MIZŠ bomo oblikovali "varne mehurčke" brez združevanj oddelkov v 
jutranjem in popoldanskem času in ocenjujemo, da bomo v 24-ih od 94-ih oddelkov imeli samo 
po enega strokovnega delavca v oddelku tekom CELOTNEGA poslovalnega časa. To drži samo 
v primeru, v kolikor bi koristili varstvo za otroka do 5. razreda samo naši zaposleni, ki imajo 
otroke v 4. in 5. razredu. Če bodo do varstva upravičeni tudi starši mlajših otrok, bo kaos še 
toliko večji. 
 
Na nezadovoljstvo staršev, ki so izjemno strpni, sodelovalni in razumljivi, smo prisiljeni 
poslovalni čas naših enot krajšati na 9 ur. Kljub temu to pomeni, da bo v torek, 26. 1. 2021, 
najmanj v 24-ih oddelkih od začetka pa do konca – vseh 9 ur obratovanja vrtca - za otroke v  
tem »mehurčku« skrbel en sam strokovni delavec brez možnosti odhoda iz oddelka. Tudi na 
WC ne. Za koliko otrok? Ne vemo. Lahko za 6, lahko za 13 ali celo 24. En sam za celih devet ur! 



 

Ne glede na število prisotnih otrok s posebnimi potrebami. Pozabimo na zagotavljanje 
sočasnosti. Iz vidika varnosti otrok in zaposlenih si ne predstavljamo, da bi vzgojitelj lahko 
npr. sam skrbel 9 ur za 10 ali več jasličnih otrok. Je neodgovorno s strani vodstva zavoda? Ker 
ne zmoremo? Ker ne znamo? Ker »nočemo« delati v dobro otrok in staršev? Načrtujemo, da 
bomo v najbolj kadrovsko podhranjenih enotah vzgojiteljem v oddelkih pomagali svetovalni 
delavci in kompletno vodstvo zavoda.  
 
Ko bo v torek, 26. 1. 2021, znano realno stanje prisotnih otrok se bomo po potrebi zaradi 
kadrovskih stisk odločali o združevanju enot (zapiranju manjših vrtcev) in oblikovanju 
številčnejših mehurčkov, kar bo po vsej verjetnosti ponovno sprožilo nov plaz nezadovoljstva 
s strani staršev. In nato zgodbi ni videti konca! 
 
Pristojne lepo prosimo, da razmislijo o odprtju osnovnih šol vsaj do 5. razreda, ker vrtcem 
največjo oviro pri organizaciji dela predstavlja prav odsotnost zaposlenih iz naslova 
koriščenja varstva otrok do 5. razreda. 
 
 
S prijaznimi pozdravi,  
        mag. Tea Dolinar, ravnateljica 
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