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Povzetek stališč in pripomb na novelo Zakona o vrtcih 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je konec 

maja pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

vrtcih, z namenom zakonsko urediti težave z delovanjem nezakonitih vrtcev 

in varstev na črno ter preprečevanja hudih kršitev, kot v nedavnem primeru 

»Zavoda Kengurujček«.  

Nujno zakonsko urejanje področja črnih varstev pa se žal zavajajoče meče v 

isti koš z zasebnimi vrtci in v isti noveli predlaga drastične spremembe 

načina ter višine sofinanciranja otrok vpisanih v zasebne vrtce.  

Gre za zakonito delujoče zasebne vrtce, med njimi tudi takšne, ki so zelo 

dobri in priljubljeni pri starših. Določeni vrtci prav gotovo izstopajo in 

narekujejo tempo, merila in nastavljajo zrcalo drugim državnim in zasebnim 

vrtcem. S tem se dviguje kakovost dela pri vseh.  

Nekatere  manjše in večje kršitve so se pojavljale v zadnjem času hkrati v 

občinskih vrtcih in tudi zasebnih. Ne glede na ustanoviteljico vrtca, naj bosta 

zakon in odgovornost za vse enaka. Ker je potrebno ločevati zrnje od 

strupenega plevela, so lahko posploševanja in poenostavljanja zelo krivična. 

Problema črnih varstev se država loteva bolj ali manj s sankcijami. Z 

ukinjanjem dosedanjega modela sofinanciranja, lahko privede v nekaterih 

občinah do ponovnega pomanjkanja vpisnih mest za otroke. Prav 

pomanjkanje prostih vpisnih mest, v določenih obdobjih, pa najbolj spodbuja 

vključevanje otrok v črna varstva po vsej Sloveniji, že dolgo časa. Prav tako 

ne bo nova zakonodaja rešila problema črnih varstev, z višanjem cen v 

državnih in posledično zasebnih vrtcih. 

Nova zakonodaja bo povzročila še mnoge druge stiske mnogih ljudi, ki so 

kakorkoli povezani z delovanjem zasebnih vrtcev.  

Ali so naša realnost dragi vrtci, s kompliciranimi vpisnimi postopki s 

Pravilniki o delovanju komisij za prioriteto pri vpisu otroka? Namesto, da bi 

se skupaj potrudili takoj zagotavljati prosta mesta glede na potrebe. Ali so 

naša realnost vrtci, ki se soočajo s težavami pri odpiranju novih oddelkov, 

zaradi počasnih in birokratsko oteženih postopkov za vpis v razvid pri MIZŠ? 

Ali so naša realnost vrtci z nefleksibilnim sistemom delovanja in poslovanja, 

ki ga v vsaki podrobnosti predpisuje minister? Kot da so ravnatelji in 

strokovni delavci v vrtcih popolnoma nekompetentni. 
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Odgovorni na MIZŠ ne bodo rešili problema zagotavljanja dobrih jasličnih 

programov in vrtcev v Sloveniji ter dovolj vpisnih mest v različne programe s 

sedanjo logiko represije, oviranja in ne-dialoga. Zakon o vrtcih predvideva 30 

dni za vložitev vloge za nov oddelek, ko je na čakalni listi ustrezno število 

otrok, vpis v razvid pa traja od pol leta do enega leta! Ali starši lahko danes 

čakajo tako dolgo na prosto mesto?« 

Takšen sistem, kar kliče po kršitvah. Pomagalo bi tudi boljše ozaveščanje 

ljudi o tem področju, pomagal bi učinkovitejši sistem prijav kršitev in še 

marsikaj… Treba je aktivirati ljudi, saj gre za majhne otroke - najnežnejši in 

najšibkejši člen te družbe - pa vendar neskončno pomemben. 

Kakšne so države in družbe, ki ne znajo poskrbeti za svoje družine, za 

majhne otroke, za spodbujanje in lajšanje življenja staršev - še posebej z več 

otroki? Takšne družbe nimajo svetle prihodnosti. Od politike, ki se razglaša 

za socialno naravnano, bi človek pričakoval omogočanje kakovostnega 

življenja družinam in otrokom. Omogočanje pogojev, s katerimi se mladi 

starši brezskrbno zaposlijo in doprinašajo k gospodarskemu razvoju. 

Res je danes v svetu mnogo slabših primerov, so pa tudi boljši. Slovenija je 

bila na počasni, ampak dobri poti. S predlogi in usmeritvami aktualne 

politike, pa se sedaj vračamo nazaj, upamo, da ne pred leto 1990.  

Smo majhna država, z raznolikimi regijami in različnimi občinami. Res je, 

vsaka občina ima različne demografske in razvojne danosti. Zaradi teh razlik 

je prav, da smo fleksibilni, da imajo občine avtonomijo. Toda ne na račun 

majhnih otrok in družin.  

Pomembno je, da obstaja zakonsko reguliran del sredstev, ki je namenjen 

vsakemu otroku, ki se vključi v zakonito delujoč vrtec, ne glede na 

ustanovitelja: občino ali zasebnika. Prav mešana javna mreža vrtcev bo 

zagotavljala pluralizem, živost in razvoj. Zakoniti del sredstev po otroku pa 

bo zagotavljal socialno pravičnost. Gre za pravico do možnosti enakega 

koriščenja proračunskih sredstev za vsakega otroka v vrtcu. Vsi starši, ki 

plačajo prispevke in davke v RS, morajo imeti enake možnosti, četudi so 

različni, z drugačnimi vrednotami in načeli ter načinom življenja. 

Vprašamo se lahko, kašna je potem vloga občin?  

Občine so dolžne javen in transparenten prikaz celotnih stroškov, ki jih 

namenijo za svoje vrtce, z investicijami in vzdrževanjem prostorov vred. 

Sedanje ekonomske cene občinskih vrtcev niso prikaz dejanskega stanja 

celotnih stroškov po otroku. Na podlagi transparentnih prikazov dejanskih 
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celotnih stroškov po otroku, bi starši in javnost morali vedeti, koliko so 

dejansko občinski vrtci v skupnem izračunu dražji ali cenejši od zasebnih?   

Velik del stroškov, ki niso zajeti v ekonomski ceni občinskih vrtcev, starši v 

zasebnih vrtcih dvakrat plačajo: enkrat skozi davke v proračun, ki financira 

občinske vrtce v celoti in drugič v zasebnem vrtcu, kjer plačajo celotne 

stroške po otroku. Občine zatrjujejo nasprotno, da se njim pojavijo prazna 

mesta s tem, ko gre otrok v zasebni vrtec in oni dvakrat plačajo za otroka. To 

ne ustreza dejanskemu stanju in daje vtis, da je s poslovanjem občinskih 

vrtcev nekaj hudo narobe.  

Pustimo denar ob strani in se vživimo v mlade družine. Mladi starši si želijo 

vključiti otroka v varstvo ali vrtec, kjer imajo polno zaupanje v vzgojitelja - 

človeka. Želijo, da za njihovega otroka skrbi oseba, ki jih sliši, upošteva, 

sprejema …, želijo se vključiti v življenje vrtca z vsemi svojimi vrednotami, 

načeli in načinom življenja. Zato morajo imeti pravico do izbire programa, 

predvsem pa oseb, ki jim bodo to zagotavljale. 

Obstajajo mladi starši, ki verjamejo, da njihov otrok bolj kot tekmovalnost in 

dril – potrebuje igro, gibanje in naravno ter brezskrbno otroštvo. Da 

potrebuje otrok zdravo ekološko prehrano vsak dan, v vseh obrokih. Da 

potrebuje malček veliko ljubeče pozornosti svoje odnosne, zaupanja vredne 

osebe – vzgojitelja. Da majhen otrok ne potrebuje kupov plastičnih igrač, 

digitalnih pripomočkov ter medijev, temveč vzgled odraslega, ki z veseljem 

opravlja svoje delo in spoštuje sočloveka.  

Da otrok zaradi prijaznega, zdravega in brezskrbnega otroštva ne bo zrasel v 

pomehkuženega in nesposobnega odraslega, ampak v kreativnega, trdoživega 

in pokončnega človeka, z novimi socialnimi veščinami. Samo tako bo nastala 

boljša družba prihodnosti. V to verjamejo vsi, ki se srečujejo pod streho 

našega vrtca. To je naš vrtec. V drugih vrtcih je lahko drugače in prav je 

tako. 

Naš vrtec je majhen, neznaten, pa vendar živ in dragocen več kot 

sedemdesetim družinam in osemnajstim zaposlenim. Ta vrtec in naša 

skupnost za katero si prizadevamo, vsak dan posebej, je nekaj, kar nam 

sedaj hočejo onemogočiti, vzeti in uničiti. Nikogar ne motimo in nikomur nič 

ne jemljemo, to so huda zavajanja. Morda pa nam le zavidajo, morda pa ne 

razumejo? 
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