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1.3.2022 

Ljubljana, marec 2022 

 
 
Spoštovani starši, 
   
Za dan, 9.3.2022, je bila v Republiki Sloveniji razglašena splošna stavka za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja, ki se bo izvajala z zaprtjem vrtcev na ta dan. Delo bo v popolnosti 
obstalo, kljub temu bomo za varnost otrok, za katere nikakor ne boste mogli poskrbeti sami, 
z nujnim varstvom, v vrtcih poskrbeli.  
 
Otroci v predšolskem obdobju veliko časa preživijo zunaj družinskega okolja, v veliki meri 
v varstvu v javnih vrtcih. Zato je izjemnega pomena, da je to varstvo kvalitetno ter otrokom 
nudi vsaj približek tistega, kar jim zaradi delovnih obveznosti v tem času, starši ne morete 
nuditi sami. Po naših najboljših močeh se zato vsakodnevno trudimo, da vsi zaposleni v 
vrtcih zagotavljamo karseda kvalitetno varstvo in vzgojo našim otrokom. Slednje je vidno 
tudi v izjemno visoki kvaliteti, ki jo naša predšolska vzgoja dosega v mednarodno 
primerjalnem vidiku. Kljub temu smo s strani Vlade RS skozi celotno zadnje obdobje 
popolnoma spregledani, naše delo pa je vrednoteno temu primerno. Tako v smislu plačila 
za delo, kakor tudi normativov in standardov, za izboljšanje katerih Vlada RS, kljub našim 
pozivom ni pokazala nikakršnega zanimanja. Čas epidemije Covida 19 je prinesel velike 
pritiske na celotno družbo, stiske pa smo, kolikor se je le dalo, blažili tudi v vrtcih, tako da 
smo za nujne primere ostajali odprti skozi celotni čas epidemije, ter povečanim strokovnim 
delom. Stiske otrok smo tako po naših najboljših močeh blažili tako v času trajanja 
razglašene epidemije, kakor tudi danes. Vseh teh naših prizadevanj pa Vlada RS nikakor 
ne želi upoštevati. Še več, mnogi zaposleni; pomočnice vzgojiteljic, tehnični kader so 
plačani v veliki meri mizerno, z dodatki do minimalne plače. Tudi ostalemu kadru 
zahtevnost dela nikakor ni priznana in pravično ovrednotena, zaradi česar se vedno 
intenzivneje pojavljajo težave pri zaposlovanju kadra, nadomeščanjih in izgorelosti.  
 
Ker torej Vlada RS kljub našim pozivom ne želi prisluhniti našim vztrajnim pobudam po 
izboljšanju situacije, ter pozivom, naj poskrbi za ustrezen položaj  vzgoje in izobraževanja, 
za ustrezno vrednotenje dela, ki ga opravljajo zaposleni na teh področjih, ter zagotovi 
ustrezno plačilo za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v času covida-19, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno 
sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim 
odnosom slovenske vlade do vzgoje in izobraževanja in zaposlenih v teh dejavnostih ter 
dosegli, da se Vlada RS začne o naših upravičenih zahtevah vsaj pogajati. 
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Zato spoštovani starši, vas prosimo, da nas podprete pri našem prizadevanju in na dan 

stavke, 9. marca letos, in razumete, da bodo ta dan vrtci zaprti. Vsekakor bomo za vse 

otroke, za katere boste sami ocenili, da druge možnosti nimate, poskrbeli, kljub stavki. 

Prosimo vas, da v kolikor lahko, za ta dan, 9.3.2022, za svojega otroka zagotovite 

alternativno varstvo, ter nas tudi s tem podprete v naših prizadevanjih. 

Zavedamo se, da vas bo stavka prizadela. Iskreno se vam opravičujemo za morebitne 

nevšečnosti in vas prosimo za razumevanje! 

 

 
Stavkovni odbor Sindikata SIVOSO KS 90 
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