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Spoštovana ministrica, 

Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena z vašim sporočilom glede priprave načrta za 

odpiranje šol in vrtcev, v katerem ste povedali, da še ni znano, kako naj bi odpiranje izgledalo. 

Pa tudi z izjavo, s katero ste staršem, ki bodo morali na delo, če se bo gospodarstvo zagnalo 

prej, sporočili, da lahko težavo z varstvom otrok rešujejo z najemom privatnega varstva. 

Na današnjem sestanku Glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije je vaša izjava o  tem, da 

naj starši, ki so s strani delodajalcev poklicani nazaj na delo pač plačajo zasebno varstvo, med 

županjo in župani v glavnem odboru izzvala globoko ogorčenje. Tako država kot občine so 

namreč tisti, ki so tukaj zato, da oblikujejo skupne politike in da se odzivajo na potrebe 

državljank in državljanov, občank in občanov, kadar so te dogovorjene kot skupne. Kar 

predšolska vzgoja, varstvo otrok še vedno je.  

Že ob začetku razglasitve pandemije oz. prepovedi združevanja, katere posledica je bila tudi 

zaprtje vrtcev in šol, so bili starši in županje in župani čez noč postavljeni v izjemno nemogočo 

situacijo. Vrtce je država zaprla, za starše s predšolskimi otroki, ki so ostajali na delovnih 

mestih, pa je veljalo, da se naj znajdejo sami ali pa se je apeliralo na iznajdljivost županj in 

županov. Z zavedanjem, da so časi pač težki, so občine in skupnost ob tem molčali in iskali 

rešitve za vse tiste starše, ki so pomoč potrebovali. Četudi bi bilo že takrat za pričakovati, da 

bo država v komunikaciji z županjami in župani, vodstvi vrtcev in starši oblikovala rešitve, ki 

so sistemske in ne takšne, ki so odvisne od kreativnosti enega ali drugega župana. Ob koncu 

aprila, ko je po ocenah vodstva Skupnosti občin Slovenije nujno pripraviti natančne protokole 

za postopno, konsistentno in varno sproščanje številnih omejevalnih ukrepov, in to takšnih, 
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da bodo sistemsko naslavljali potrebe ljudi, prebiramo v medijih, kako naj si starši plačujejo 

zasebno varstvo, če želijo (morajo) delati.  

Od osamosvojitve Slovenije so vse vlade, vse politične opcije zagovarjale, vzpostavljale in 

ohranjale visoko stopnjo kvalitete predšolske vzgoje. Ta je v vseh mednarodnih analizah 

dobivala najvišje ocene in bila za zgled tudi bistveno razvitejšim državam Evropske unije. 

Omogočila je varno, kvalitetno skrb za otroke v tistih urah, ko so starši na delovnih mestih. 

Omogočila je, da so bili takšne predšolske vzgoje deležni tudi otroci iz socialno šibkejših 

družin. Omogočila je, da so bili očetje in mame lahko enakopravno uspešni na številnih 

področjih njihovega dela, ob tem bili tudi dobri, skrbni in ljubeči starši.  

Vaša včerajšnja izjava staršem jemlje vse to.  

Županje in župani se vsakodnevno na terenu neposredno srečujejo s stiskami ljudi, iščejo 

rešitve, na kakšne načine vse lahko v teh časih, novih izzivov, ohranjajo visoko stopnjo 

varnosti ob ohranjanju visoke stopnje povezanosti in medsebojne solidarnosti v občinah. Se pa 

tudi zavedajo, da je nujen zagon gospodarstva, nujno vzpostavljanje različnih drugih 

sistemov, da bo ta družba delovala še naprej. V to vsekakor sodi tudi odpiranje (kontrolirano, 

varno,..) javnih servisov, saj brez teh ne bo mogoče izpeljati kvalitetnega in uspešnega zagona 

gospodarstva. Oba sistema pa sta tesno povezana.  

Zato Glavni odbor Skupnosti občin Slovenije pričakuje, da vaše ministrstvo nemudoma 

pripravi načrte, protokole ter terminski načrt odpiranja vrtcev. V prvi fazi za vse tiste otroke, 

katerih starši so poklicani nazaj na delo, nato pa tudi za vse ostale. Pri tem smo vam seveda 

pripravljeni brez zadržkov pomagati.  

 

S spoštovanjem,  

 

      Dr. Aleksander Jevšek, l.r. 

Predsednik Skupnosti občin Slovenije  

 

 

 

 

V vednost: 

⎯ Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si 
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