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SINDIKAT VIR: SKUPNO OBLIKOVANJE NAČINA ZAGONA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 

 

Spoštovana ministrica! 

 

V Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) aktivno 

opozarjamo na probleme in težave v vzgojno-izobraževalnih zavodih vse od nastanka 

pandemije COVID-19. Svoja stališča smo oblikovali skupaj z javnimi uslužbenci, ki jih 

zastopamo, in s strokovnimi podlagami. Še naprej smo dnevno v stikih z zaposlenimi in 

uporabniki javnih storitev ter spremljamo razvoj bolezni in potencialnih žarišč, saj le tako lahko 

prispevamo k skupnemu reševanju te krize, v kateri smo se znašli prebivalci vsega sveta.   

 

Pozivamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da nas ob umirjanju 

pandemije pravočasno vključi v vse odločitve, pripravo protokolov in smernic za ponovni 

zagon javno-izobraževalnega sistema. Enostranske odločitve, v katere nismo vključeni 

predstavniki zaposlenih in javni uslužbenci, lahko usodno vplivajo na zaposlene, otroke, 

učence in njihove starše ter celotno družbo pahnejo v ponovno porast obolelih. Od MIZŠ zato 

pričakujemo, da nas nemudoma vključi v vse aktivnosti v zvezi z odpiranjem vrtcev, šol, 

dijaških domov in drugih zavodov ter omogoči vsem zaposlenim, da izrazijo svoje poglede, 

saj poznajo delovne procese in vse spremljajoče okoliščine.  

 

Poleg tega v sindikatu VIR spremljamo vsa aktualna mnenja strokovnih institucij na področju 

varovanja zdravja. Trdno smo na stališču, da moramo tako kot ob zapiranju, tudi pri ponovnem 

zagonu upoštevati in usklajevati protokole z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. 

Smernice za varno in zdravo vračanje v delovno okolje je pripravila tudi Evropska agencija za 

varnost in zdravje pri delu »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest 

in varovanje delavcev«. Agencija posebej opozarja, da je v negotovih razmerah pandemije, 

ko med delavci in uporabniki javnih storitev vlada zaskrbljenost (kar je prav in razumljivo), še 

toliko bolj pomembno, da se odgovorna ministrstva in delodajalci redno in proaktivno 

posvetujejo z delavci in njihovimi predstavniki. Izpostavljajo tudi to, da naj starejši delavci 

in delavci s kroničnimi obolenji (vključno z visokim krvnim tlakom, težavami s pljuči ali srcem, 
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sladkorno boleznijo, ali delavci, ki se zdravijo zaradi raka ali so kako drugače imunsko 

ogroženi) ter noseče delavke še ne začenjajo z delom in če je to le možno, delajo od doma. 

Tudi delavce, katerih ožji družinski člani spadajo v skupine z visokim tveganjem, je treba 

posebej zaščititi. Ponovno odprtje nikakor ne more potekati brez sodelovanja s sindikati in 

zaposlenimi 

 

Javne storitve, med katere spadata vzgoja in izobraževanja, so izjemnega pomena za 

delovanje za delovanje družbe in dobrobit vseh prebivalcev. Njihovo nadaljnje nedelovanje 

lahko poveča neenakosti med prebivalci, saj nimajo vsi enakih pogojev za varstvo in učenje 

otrok, zato se strinjamo s postopnim odpiranjem. A ker so otroci med najbolj aktivnimi 

prenašalci virusov, med vzgojno-pedagoškimi delavci pa so tudi starejši in druge rizične 

skupine delavcev, s ponovnim zagonom ne smemo hiteti brezglavo, še posebej ne z 

enostranskimi odločitvami, ampak moramo kolektivno, z vsemi akterji, poskrbeti za varno 

delovno okolje, ki bo v največji možni meri vnaprej preprečilo vse nevarnosti ponovne širitve 

virusa. Jasno naj se določi, kdo in na kakšen način bo poskrbel za pravočasno, kvalitetno in 

učinkovito zaščitno opremo. Vztrajali bomo tudi, da se jasno oblikujejo protokoli za reševanje 

konkretnih težav na terenu.  

 

V pričakovanju takojšnjega odziva MIZŠ in vključitve v pripravo gradiv ter odločanje vas lepo 

pozdravljamo! 

 

Ana Jakopič, sekretarka VIR                                                     

 

 

 

 

 

 

 


