
ODGOVOR STARŠEV NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O SPREMEMBAH IN         
DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G) 
 
 
Vzgoja predšolskih otrok ima iz leta v leto večji pomen. Primarna funkcija vrtca je pred leti bila                 
zgolj varstvo otrok, ki pa se je skozi leta razširila v vzgojno-izobraževalno ustanovo. V vrtcih se                
po Kurikulu za vrtce po nacionalnem programu začenja zgodnje izobraževanje. Vzgoja           
predšolskih otrok je torej prva oblika izobraževanja s katero se otrok sreča. To obdobje je “zelo                
občutljivo obdobje otrokovega razvoja, ko so otroci še posebej občutljivi na vplive            
širokega spektra socialnih in ekonomskih dejavnikov. Predšolska vzgoja je učinkovito          
sredstvo za vzpostavitev temeljev nadaljnjega učenja, preprečevanja izpada iz procesa učenja,           
večje enakosti učnih izidov in celoten razvoj sposobnosti, veliko vlogo pa ima ravno pri              
zagotavljanju pravice do učenja in razvoja otrok do njihovega polnega potenciala ter            
odpravljanju neenakosti. V kolikor želimo v predšolskem obdobju iti v korak s socialnimi in              
izobraževalnimi potrebami – katerih cilj bi moral biti začetek vseživljenjskega izobraževanja, je            
pomembno izpostaviti tudi kakovostno storitev. Zato je izjemno pomembno, da pravni okvir            
zagotavlja izvajanje kvalitetne prakse v institucijah predšolske vzgoje, ob tem pa tudi            
uresničevanje pravice do izbire ustreznega vrtca, ki jo zakon omogoča staršem.”1           
Pomembno je upoštevati tudi naš vidik - vidik staršev-, ki nam organizirano varstvo omogoča,              
da starši nemoteno opravljamo svoje službene obveznosti . To je pomemben vidik, ki vpliva na               
organizacijo tako zasebnega kot poslovnega življenja. Ob tem je potrebno poudariti, da se z              
omogočanjem različnih oblik varstva, pomembno vpliva na širok spekter razvoja bodočih           
generacij, kar posredno krepi tudi gospodarstvo. Vrtec poleg varstva in izobraževanja otroka v             
času, ko so starši v službi, poskrbi za otrokov lastni način dojemanja, izražanja in razmišljanja.               
Vsak starš si želi, da je otrok v zdravem, udobnem in prijaznem okolju, ki bo maksimalno                
prispevalo k njegovemu razvoju. S tem se ne opredeljujemo glede kakovosti javnih vrtcev,             
ampak izpostavljamo individualnost posameznika in svobodo izbire. Ravno pluralizacija vrtcev          
in programov posamezniku omogoča to izbiro. 
 

 

Vlada republike Slovenije je dne 20. 5. 2019 določila besedilo predloga Zakona o spremembah              
in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Zvrt-G) in ga posredovala Državnemu zboru RS v obravnavo in               
sprejetjem po skrajšanem postopku. Kot navaja predlagatelj je cilj novele, da se odpravijo             
pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi in, da se zagotovijo pogoji za               
kakovostno izvajanje predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji.2 
 
S prvim delom novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih se popolnoma              
strinjamo. Želimo pa se navezati na dva cilja, ki naj bi po predlogu zakona dosegla trajni ukrep,                 
ki nista samo diskriminatorna, ampak tudi protiustavna (U-I68/98): 

- Financiranje zasebnih vrtcev se v večji meri, kot do sedaj, prepušča v odločanje             
občinam, ki financiranje z vrtcem uredijo s pogodbo, ki vsebuje elemente, kot jih določa              
zakon. Občina glede na stanje prostih kapacitet v javnem vrtcu lahko določi nižji obseg              
sredstev, ki jih zagotavlja zasebnemu vrtcu (predlagani novi 34.a člen zakona). 

 



- Novoustanovljeni zasebni vrtec se lahko financira iz javnih sredstev šole z začetkom            
šolskega leta, ki sledi šolskemu letu, ko je bil vpisan v razvid, enako pa velja tudi za                 
zasebni vrtec, ki je povečal število oddelkov ali odprl nove enote (predlagani novi 34.b              
člen zakona). 

 
Zgoraj navedena cilja, kjer prvi s strani občine omejuje financiranje zasebnih vrtcev ter drugi, ki               
z ustanovitvijo obveznega vpisa v register izvajalcev izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje           
oziroma varstva predšolskih otrok, posegata vsaj v naslednje ustavno varovane pravice: 

- pravice otrok, ki po ustavi uživajo posebno varstvo in skrb (56. člen ustave); 
- pravice in dolžnosti staršev, da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke (54. člen 

ustave); 
- posebno varovanje družine (53. člen Ustave RS); 
- pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti          

ter osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS); 
- pravica do enakopravnosti (14. člen Ustave RS); 
- pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS); 
- pravica do svobode izobraževanja (57. člen Ustave RS); 
- pravica do svobode vesti (41. člen Ustave RS); 
- pravica do svobode izražanja (39. člen Ustave RS); 
- vključno z načeli pravne in socialne države (2. člen Ustave RS).3 

 
Zgoraj navedene ustavne pravice so najbolj občutljive narave, ki posegajo v posameznikovo            
življenje in njegove pravice ter svoboščine.  
 
Želimo izpostaviti nekaj najpomembnejših členov, ki se z uvedbo novele kršijo. Nov način             
financiranja bi tako omejeval svobodno izbiro posameznika, da izbere kje se bo njegov otrok              
izobraževal. Na nek način se zakonodajalec odloča namesto staršev in jih, četudi posredno, sili              
k vpisu v javni vrtec. Država na tak način, zaradi neprimerne normativne ureditve in lastne               
dejanske nesposobnosti posega v pravice otrok, ki po ustavi uživajo posebno varstvo in skrb              
(56. člen Ustave RS). S tem posega tudi v pravice in dolžnosti staršev, da vzdržujejo,               
izobražujejo in vzgajajo svoje otroke (54. člen Ustave RS) in v posebno varovanje družine (53.               
člen Ustave RS). 
 
57. člen Ustave RS govori o pravici svobodnega izobraževanja in če ob tem upoštevamo, da se                
otrok v vrtcu sreča s prvimi oblikami izobraževanja, ki ga določa Kurikulum za vrtce, je to prav                 
tako protiustaven poseg.  
 
Prav tako je v celoti protiustaven poseg v pravico do svobode izražanja (39. člen Ustave RS),                
kjer zakonodajalec s pomočjo novele, v kateri znižuje obseg sredstev namenjenih financiranju            
zasebnih vrtcev, izvaja nadzor nad zavajajočo paleto izbire vzgojnega programa. Iz istega člena             
ustave je mogoče razbrati, da se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega prepričanja, kar je z                
novelo glede financiranja izključujoče, saj bomo tako starši primorani izbrati zgolj eno in edino              
možnost, pa če sovpada z našim prepričanjem ali ne. 

 



 

V demokratični državi naj bi imeli starši pravico do izbire načina in programa vzgoje in               
izobraževanja, ki sovpadata z našimi vrednotami, nazori in prepričanji, kar nam pripada po             
pravici do svobode vesti (41. člen Ustave RS). Vzgoja in izobraževanje sta nerazdružljiva dela,              
ki se pri večini družin vpletata v način življenja že v zgodnjem obdobju razvoja otrok. Kar je                 
razlog, da imata vpliv ne samo na zgodnje obdobje, ampak tudi dolgoročen vpliv, saj se v prvih                 
sedmih letih tvorijo temelji za nadaljni - intelektualni, fizični, mentalni, čustveni - razvoj otroka. V               
tem obdobju človek pridobi temeljna znanja za celo življenje. Temeljna naloga vrtcev je pomoč              
staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje              
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (2. člen ZVrt).4 
 
Pri vprašanju o financiranju izobraževanja je potrebno postaviti v ospredje načelo pravičnosti pri             
dostopu do izobraževanja, kar je izpeljano iz 57. člena Ustave RS, saj mora biti financiranje               
zagotovljeno na tak način, da je dostopno vsakomur (M. Škrobar, 2009, str. 10).5 
 
Menimo, da bo tak ukrep spremembe zakona vplival na razvoj elitizma in dodatni razkroj              
družbe, ki bo vplival na odvzem pravice ter možnost izbire staršev z nižjimi dohodki. S tem                
ukrepom bo staršem onemogočena svobodna izbira (57. člen Ustave RS) vzgojnega in            
izobraževalnega programa. 
 
Vsi zgoraj našteti argumenti, ki so podprti z ustavnimi členi, niso tako majhni in nepomembni, da                
bi bil postopek sprejetja te novele lahko izpeljan po skrajšanem postopku. Kadar se posega tako               
globoko v kršenje človekovih pravic in svoboščin, sploh, če so v ospredju še otrokove pravice, je                
zakonodajalec dolžan izpeljati spremembo zakona po strogem testu sorazmernosti, kjer mora           
biti slišan tudi najšibkejši člen in ljudstvo, za čigar pravice se borimo. 
 
“Človekove pravice je sicer mogoče omejiti, a le v primerih, ki jih izrecno določa Ustava in zaradi                 
varstva človekovih pravic drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Zakonodajalec se mora tedaj             
spoprijeti z dvema testoma – s testom legitimnosti, ko mora Ustavnemu sodišču dokazati obstoj              
ustavno dopustnega cilja za omejevanje človekove pravice ter nato (če ta test uspešno             
prestane) še s strogim testom sorazmernosti, ko Ustavno sodišče preizkuša, ali je omejitev             
človekove pravice skladna s tistim od načel pravne države, ki prepoveduje prekomerne posege             
države (t. i. splošno načelo sorazmernosti). V obravnavanem primeru zakonodajalcu ni uspelo            
izkazati, da bi bil izpolnjen prvi pogoj, ki ga za omejevanje človekove pravice zahteva Ustava.               
Ustavnemu sodišču se zato ni bilo treba ukvarjati s strogim testom sorazmernosti.”6 
 
Zakon nanašajoč se na financiranje ni samo diskriminatoren do staršev in otrok temveč             
odvzema tudi pravice upravičencem, ki mu pripadajo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz              
javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS).7 S predlagano spremembo zakona bo kršeno načelo            
enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, načelo upoštevanja človekovega         
dostojanstva, ki ga uveljavlja 2. člen ZUPJS. Prav tako bo predlagana sprememba odvzema             
pravice upravičencem do subvencije iz javnih sredstev, ki se dodeli kadar dohodek ne dosega              
meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa 4. člen ZUPJS. 

 



 
Posega se v konkurenčnost zasebnega vrtca in jo slabi v primerjavi z javnim, saj javnim vrtcem                
ni odvzeta pravica financiranja med samim šolskim letom, kar je v nasprotju s 74. členom               
Ustave RS, ki prepoveduje dejanje nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom              
omejujejo konkurenco. 
 
 
Pomemben vidik predšolske vzgoje in izobraževanja so tudi glavna načela s katerimi novela             
zakona ne sovpada. 
Glavna načela predšolske vzgoje: 

- načelo demokratičnosti (otroci se lahko vključijo v vrtce pod enakimi pogoji), 
- načelo pluralizma (gre za načelo enakih možnosti s pravico do izbire), 
- načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih (strokovni delavci morajo         

biti ustrezno izobraženi in usposobljeni), 
- načela enake možnosti za starše in otroke, 
- pravica do izbire, drugačnosti, 

            ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.8 
 
Ravno navedena načela pa se lahko v celoti izpolnjujejo z organiziranjem in ustanavljanjem             
zasebnih vrtcev, “ki bogatijo javno pobudo, staršem omogočajo večjo izbiro, prispevajo k večji             
prilagodljivosti javnega sistema in dopolnjujejo javno šolsko mrežo in je ne omejujejo ali rušijo”.9              
Zasebni sektor omogoča izbiro, ki vzgojo in izobraževanje izvaja v skladu z njihovimi versiki in               
filozofskimi prepričanji.9 Prav tako pa je na podlagi 57. člena Ustave RS izobraževanje             
svobodno. 
 
Če se navežemo nazaj na financiranje, je ustavno sodišče leta 2001 zavzelo naslednje stališče: 
„Vprašanje je, ali mora država zagotoviti tudi dejanski obstoj zasebnih šol, torej ali mora 
zagotoviti (so)financiranje. Ob upoštevanju ustavne zahteve, da mora biti zagotovljena možnost 
učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic, je odgovor pritrdilen. Če naj bo 
ustavno zagotovljena pluralnost nosilcev izobraževanja dejansko uresničena, je država dolžna 
ustvariti tudi finančne možnosti za to. Njen prispevek je sicer odvisen od tega, koliko zmore, 
vendar pa mora biti podpora taka, da omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva.“10 
 
Naj na tem mestu povzamemo še bistvo temeljske demokracije, kot ta pojem uvaja in razlaga A.                
Teršek: "Državna oblast je […] le bolj ali manj avtonomna in vrhovna, ko gre za njen teritorij in                  
prebivalce, nikakor pa ni pristno suverena. Njena oblast je v funkciji smotra, da se              
institucionalno zagotovijo, zaščitijo in uresničujejo temeljne človekove pravice in svoboščine ter           
temeljna načela vladavine prava, demokratičnosti, enakopravnosti, spoštovanja, dostojanstva        
itd." Ter nato: "O slovenski demokraciji je treba govoriti kot o ustavni demokraciji in temeljski               
demokraciji: demokraciji temeljnih pravic, svoboščin in načel. Zanjo so namreč bistvenega           
pomena kakovostni poudarki na ustavnosti, ustavništvu ter človekovih pravicah, svoboščinah in           
temeljnih načelih vladavine prava, socialnosti in demokratičnosti, ne pa morebiti na politični            
(samo)volji parlamenta ali (samo)volji večine volilnih upravičencev. V Republiki Sloveniji so           

 



suverene temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine ter temeljna ustavna načela            
(pravne države in vladavine prava, socialnosti in demokratičnosti)."11 
 
 
 
 
 
 
 
Starši se za zasebni vrtec odločamo zaradi večjega upoštevanja specifik posameznega otroka            
ter njegove družine. Že pri uvajanju otroka v skupino, vrtec starša in otroka ne omejuje ter sledi                 
zgolj in samo njunim potrebam. Otroci imajo veliko prostora razvijati svojo individualnost in             
kreativnost ter njihovo notranjo željo po odkrivanju in raziskovanju. V vrtcu dajejo velik poudarek              
na svobodno gibanje, bivanje na prostem ter zdravi, ekološko in lokalno pridelani prehrani pri              
čemer upoštevajo tudi način življenja in prehranjevanja posamezne družine.  
 
Sprejetje tega zakona bi staršem, katerih otroci obiskujejo zasebne vrtce, prinesel velik dodaten             
finančni stres. Starši tako ne bi imeli stabilnega odhodka. Zaradi tega bi posledično bila              
ogrožena tudi kvaliteta življenja družine, ki bi vplivala tudi na otroke. Veliko družin bi bilo               
primoranih otroke prepisati, kar bi spet povzročilo stres za otroke (novo okolje, novi ljudje, novi               
sovrstniki, novi program in rituali …). Starši bi imeli dodatne dopuste. Takšne situacije pa za               
seboj potegnejo tudi več bolezenskih stanj, kar za seboj potegne dodatne bolniške itd.             
Povzročila bi se spet dodatna škoda, ki ne glede na vse, najslabše vpliva na otroke. Sedaj                
zasebnih vrtcev ne obiskujejo otroci iz bogatih družin, ampak otroci katerih starši imajo svoje              
prioritete in jih s pomočjo zasebnih vrtcev lahko izpolnijo tudi takrat, kadar otroci niso ob njih.                
Današnji način življenja nas sili, da delamo čim več in smo tako vedno manj s svojimi otroci. In,                  
če smo že pristali v tak sistem, si vsaj za svoje otroke želimo varstva, kjer otroka oddamo                 
ljudem, ki bodo spoštovali naše potrebe in prioritete (nežno uvajanje in prehodi med skupinami,              
ekološko pridelana in pripravljena hrana, igra na prostem ne glede na vreme, stik z živalmi in                
naravo, ljubeči vzgojitelji, ki izhajajo iz otrokovih potreb in ne zgolj sledenje programu, osebna              
rast vzgojiteljev in oseben stik z družino, individualna obravnava otroka, manjše skupine otrok,             
večja domačnost, skrbno izbrane vsebine, ki otroka ne silijo v razvoj glede na starostno              
obdobje, ampak sledijo njegovemu notranjemu individualnemu razvoju in potrebam, velik          
poudarek na ljubeči komunikaciji ...).  
 
Odločno zavračamo ureditev, ki pomeni korak nazaj v pluralizaciji na področju vzgoje in             
izobraževanja, ne pristajamo v dodatno razslojevanje družbe in odvzemanje starševskih ter           
otrokovih ustavnih pravic … Uvedba takšnega načina financiranja posega globoko v kvaliteto            
življenja, zato se takšna zakonodajna odločitev ne more izvesti po skrajšanem postopku. 
 
 
 

 



“Novi predlog financiranja zasebnih vrtcev, ki pravzaprav zmanjšuje sofinanciranje zasebnih          
vrtcev, bi spodbudil prav tisto, kar želi preprečiti: elitizem in dodatno razslojevanje družbe. Nove              
šole bi lahko odpirali le ustanovitelji, ki imajo sredstva. Zasebne vrtce bi obiskovali zgolj otroci               
premožnih, kar bi dolgoročno vodilo v segregacijo družbe. Marsikateremu otroku bi namreč            
vrata teh vrtcev zaradi finančnih nezmožnosti staršev ostala zaprta, tako postavljen sistem pa bi              
z leti dobil svoj odsev tudi v družbi.”12 Potrebe staršev bi ostale in lahko se zgodi, da bi tako                   
spodbudili še več vrtcev na črno, kar pa spet vodi v druge skrajnosti in izgubo kontrole kakovosti                 
ter verodostojnosti izvedbe in kadra.  
 
Glede na vse zgoraj navedeno predlagamo, da se sporna člena črtata oziroma ob upoštevanju              
zgoraj navedenih argumentov popravita tako, da bodo spoštovane in upoštevane ustavno           
zavarovane pravice otrok in staršev.  
 
 

Starši otrok iz zasebnih vrtcev Slovenije 
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