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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi s predlogom predloga sprememb delovanja Vrtcev v Ljubljani. 

Dnevno poslušamo - da delodajalci močno iščejo zaposlence za svoje delovne procese saj imamo že 

nekaj let gospodarsko konjunkturo, gospodarski polet. 

 

Na drugi strani pa je med nezaposlenimi veliko in preveč mladih mamic, ki bi si močno želele 

kakršnekoli oblike zaposlitve, s katero bi omogočile preživetje svoje družine. Vendar  nekaterim 

staršem zaposlitev praktično ni dosegljiva iz preprostega razloga, ker je delovni čas določenih 

ponudnikov zaposlitve strnjen do poznih popoldanskih ali večernih ur ali pa je večizmenski.  

Tudi če je delo dvoizmensko - mamice z nepreskrbljenimi otroki ne zmorejo takšnih zaposlitev, saj 

marsikje ni poskrbljeno za varstvo otrok – s tem mislimo na delovni čas vrtcev in/ali 

šol. Spremenjen delovni čas v zadnjih letih je namreč starše prisilil v vsakodnevno tekmo s časom, da 

gredo lahko pravočasno po otroka v vrtec, šolo. Drugi starši pa morajo za varstvo svojih najmlajših 

poskrbeti z dodatno pomočjo, kot so stari starši ali posebej plačane varuške. 

V Ljubljani naj bi imeli 23 javnih vrtcev (z enotami) in 25 zasebnih vrtcev. V vrtcih: Zelena jama, 

Kolezija in Jarše naj bi imeli izmeničen program v vrtcu Ledina poleg izmeničnega še popoldanski. 

Redki so tudi privatni vrtci - ki so se prilagodili delovnemu času staršev. 

 

Naprošam vas za pojasnilo: 

1.  ali je delovni čas 23 vrtcev v MOL povsem prilagojen dejanskemu delovnemu času, staršev ki ga 

uvaja evropski sistem dela in potrebuje trg delovne sile – in oz. ni potrebe pri starših (izjema Zelena 

jama, Kolezija, Jarše in Ledina), 

2.  kaj bo ali je že v Mestni občini Ljubljana storjeno za bolj prijazne delovne čase vrtcev in šol 

(popoldansko varstvo otrok po pouku) – da bodo starši po koncu delovnega časa uspeli priti do vrtcev 

šol in prevzeli svoje otroke, 

3.  in kako je z popoldanskim varstvom otrok prve triade tudi v OŠ, tudi v popoldanskem času – ter, 

4.  ali se v MOL načrtuje uvesti dvo ali večizmensko delovanje tudi ostalih vzgojno-varstvenih 

zavodov.  

 

S tem bi omogočili večje zaposlovanje brezposelnih in poskrbeli za varnost in zdrav razvoj naših 

najmlajših ter prihranili staršem in otrokom veliko nepotrebnega stresa zaradi časovnih stisk.  Za 

odgovor se prijazno zahvaljujem in vas pozdravljam. 
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