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STALIŠČA IN PRIPOMBE NA PREDLOG Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – po skrajšanem postopku  (EVA 2019-3330-0022 ) – 

predlog za obravnavo 

*** 

»Predlog zakona naj bi šel v obravnavo po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov: Predlog zakona vsebuje manj zahtevne spremembe in 

dopolnitve in manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni.«  

Menimo, da predlog zakona vsebuje v delu predloga, Avtonomija občin na področju 

financiranja zasebnih vrtcev, zahtevne in kompleksne spremembe, ki se nanašajo na 

popolno spremembo načina in višine sofinanciranja po otroku, ki je vključen v zasebni 

vrtec. Zato ne more biti obravnavan po skrajšam postopku. 

Predlog zakona obravnava zelo različna področja delovanja in zagotavljanja učinkovite javne 
mreže na področju predšolskih institucij – vrtcev in varstva, ki so posredno povezana. V prvem 
delu »Prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok« ureja področje 
nezakonitih ali pol zakonitih praks izvajanja varstev ali dejavnosti vrtcev v RS, ki predvideva 
ostrejši nadzor in sankcije. Za ta del nimamo bistvenih pripomb. Razen, da je  predlog naravnan 
izrazito kaznovalno in da ne vsebuje nobenih pojasnil in raziskav o vzrokih za takšno stanje, 
oziroma o preventivnih ukrepih, ki bi demotivirali starše za vključevanje otrok v sporne oblike 
varstva.  
 
Ne strinjamo se z delom predloga, ki se nanaša na »Ukrepe za učinkovitejše delovanje 
Inšpektorata RS za šolstvo in šport« ter predpisuje sankcije za kršitev predpisanih normativov 
števila otrok v oddelkih in ponovno spreminja predpisane normative, ki so veljali do sedaj.  
 
Vzgojitelji sprašujemo ministra, kako je lahko v enakih prostorskih in nespremenjenih kadrovskih 
normativih npr. v prejšnjem šolskem letu varno in kakovostno delovala skupina 10 otrok (+2) 
prvega starostnega obdobja (11 mesecev do 3 leta), letos jih je pa lahko 12 (+2) v istih pogojih,  
pred nekaj leti jih je bilo pa 14 (+2). Razlika med lani in letos je lahko povečanje za 4 otroke v 
oddelku, kar pa predstavlja večji problem za kadrovske kot pa za prostorske normative. 
 
Naš predlog je, da bi bilo bolj racionalno in učinkoviteje, da se upoštevajo prostorski normativi 3 
do 4 m2 igralne površine na otroka, garderoba in prostori za nego ter zunaj površine (minimalne 
15 m2) itd., ki so že sprejeti zakonski okvirji. Odgovornost za optimalno število otrok v oddelku 
pa prevzamejo vrtci, ki v nekem tolerančnem okvirju +2 otroka prilagajajo oblikovanje oddelkov v 
posamezni občini po posameznem letu, glede na dejanske potrebe po vpisnih mestih. 
Odgovornost za dejansko oblikovanje oddelkov prevzamejo vrtci s potrditvijo v LDN s sprejetjem 
na Svetu Zavoda ob pričetku šolskega leta, kar je tudi podlaga za Inšpektorat. Tako bi spodbujali 
vrtce, da bi sami razmišljali o optimalnem vpisu in delovanju brez nezapolnjenih mest .  
 
Seveda pa pri povečanem vpisu (+ 2 otroka) ni glavna težava premajhen prostor, temveč kot že 
navajamo pomanjkanje kadra za zagotavljanje več sočasnosti v povečanem oddelku. To se lahko 
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prav tako uravnava v vrtcu samem, glede na splošne zakonsko predpisane normative števila 
otrok na zaposlenega strokovnega delavca v procesu v vsakem delu dneva.  
 
Prilagajanje normativov bi torej moralo slediti dejanski situaciji v posamezni občini, saj so razlike 
po Sloveniji vedno večje in se situacija spreminja iz leta v leto. Le tako bi zakon omogočal več 
avtonomije občinam in ponudil vrtcem avtonomne možnosti za prilagajanje dejanski situaciji 
potreb po vpisnih mestih. S tem bi vsi vrtci lažje racionalizirali stroške poslovanja v smislu, da se 
ne ustvarja preveč avtomatično predpisanih vpisnih mest, ki ne sledijo dejanskim potrebam v 
vsaki občini. Vendar bi vrtec s pridobitvijo takšne avtonomije odločanja o oblikovanju optimalnih 
skupin nosil polno odgovornost za svoje odločitve in se ne bi mogel izgovarjati na ministra.  
 
Trenutno že imamo dobre zakonske okvirje, ki pa se zapletajo z raznimi pravilniki in se kasneje 
težko izvajajo dosledno in nastaja velika nepreglednost pri samih postopkih in prilagajanjih 
kriterijev. Predvsem pa s splošnimi predpisi ministra za posamezno šolsko leto, o številu v 
oddelkih za vso državo enako, ki ne zasledujejo dejanske situacije po posameznih občinah in 
vrtce omejujejo v njihovi fleksibilnosti.  
 
Ekonomska cena občinskih vrtcev bi se morala izračunavati ob upoštevanju optimalnega števila 
otrok v  oddelku in ne maksimalnega števila v oddelku itd.  
 
Za Dograditev instituta varuha predšolskih otrok na domu nimamo pripomb. 
 
V delu zakona, ki obravnava »Avtonomijo občin na področju financiranja zasebnih vrtcev« pa 
predlagatelj predlaga popolnoma nov način, ki želi odpraviti dosedanje sofinanciranje po otroku, 
vključenem v zakonito delujoč zasebni vrtec. Financiranje znaša 85% minimalnih funkcionalnih 
stroškov programa občinskega vrtca po otroku (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja iz leta 1996). 
 

S spremembo sofinanciranja otroka v zasebnem vrtcu, na način sprotnega odločanja 

občine od enega šolskega leta v drugo, vnaša toliko negotovosti v način poslovanja 

zasebnih vrtcev, da jih posredno prisili na poslovanje s polno ekonomsko ceno. Zato, ker 

vrtec drugače ne more izpolnjevati pogojev delovno-pravne zakonodaje, kolektivne 

pogodbe, pogodb s starši o plačevanju ipd.  

S tem pa prisili večino družin v izpis zaradi previsoke cene. Torej zasebni vrtec postane 

nedostopen, izključno zaradi finančnih razlogov večini družin. 

Za primerjavo navajamo konkretne podatke: 

*Ekonomska cena programa v MOM za otroka v prvem starostnem obdobju je 496,00€. Celotna 

ekonomska cena Waldorfskega vrtca Studenček za otroka v prvem starostnem obdobju v 

starosti od 11 mesecev do 2. leta je 563,00€ in 533,00€ za otroke od 2. do 3. leta starosti. 
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Predvidoma bi starši za okrog 7% otrok iz najvišjih plačilnih razredov zmogli plačati polno 

ekonomsko ceno našega vrtca. Ostalih 93% staršev pa ne zaradi prevelike razlike s sedanjim 

izhodiščem. 

Primer plačil za otroke od 11 mesecev do 3. leta starosti (za starše iz Mestne občine Maribor): 

V 9. PLAČILNEM RAZREDU prejmejo starši od občine 167,55€ subvencije in v občinskem vrtcu 

doplačajo 381,92€, oziroma še z dodatnim znižanjem občine plačajo 328,45€ oskrbnine. V 

Waldorfskem vrtcu Studenček prejmejo starši od občine 142,42€ subvencije (85%) in za: 

* Program 1 (starost otroka od 11 mesecev do 2. leta starosti) starši doplačajo 420,58€ 

oskrbnine do polne ekonomske cene zasebnega vrtca, kar je 92,13€ več kot bi plačali v 

občinskem vrtcu, plus prehrana, ki znaša 3,60€ na dan; 

* Program 2 (starost otroka od 2. do 3. leta starosti) starši doplačajo 390,58€ oskrbnine do 

polne ekonomske cene zasebnega vrtca, kar je 62,13€ več kot bi plačali v občinskem 

vrtcu, plus prehrana, ki znaša 3,60€ na dan. 

   

V 1. PLAČILNEM RAZREDU prejmejo starši od občine 496,00€ subvencije in v občinskem vrtcu 

doplačajo 0,00€ oskrbnine. V Waldorfskem vrtcu Studenček prejmejo starši od občine 421,60€ 

subvencije (85%) in za:  

* Program 1 (starost otroka od 11 mesecev do 2. leta starosti) starši doplačajo 141,40€ 

oskrbnine do polne ekonomske cene zasebnega vrtca, kar je 141,40€ več kot bi plačali v 

občinskem vrtcu, plus prehrana, ki znaša 3,60€ na dan; 

* Program 2 (starost otroka od 2. do 3. leta starosti) starši doplačajo 111,40€ oskrbnine do 

polne ekonomske cene zasebnega vrtca, kar je 111,40€ več kot bi plačali v občinskem 

vrtcu, plus prehrana, ki znaša 3,60€ na dan. To je najnižja cena v našem vrtcu. 
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Zato občine npr. v tem šolskem letu za otroke vpisane v Waldorfskem vrtcu Studenček, plačajo 

mesečno povprečno 4000€ manj, kot bi plačale za te otroke v občinskem vrtcu. 

Starši pa plačajo za otroka v Waldorfskem vrtcu Studenček povprečno 50% več, kot bi plačali za 

otroka v občinskem vrtcu. 

V tem šolskem letu imamo 23% otrok z znižanimi oskrbninami zaradi ekonomskih težav družin, 

razliko krijemo iz socialnega fonda, ki ga pridobimo s sredstvi donatorjev ipd. 

Občine v celoti financirajo občinske vrtce. Zasebne pa v višini 85% minimalnih 

funkcionalnih stroškov programa po otroku. Ne moremo govoriti o financiranju zasebnega 

vrtca, to je napačna formulacija, saj gre za sofinanciranje po otroku, ki obiskuje zakonit 

vrtec, ki je vključen v javno mrežo. 

*Ekonomska cena programa zajema: stroške dela  v skladu z normativi ter kolektivno pogodbo, 

stroški materiala  in storitev, stroške živil ipd.  

Poleg tega občina iz proračuna vrtcem zagotavlja sredstva: 

-  v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, 

- za investicijsko vzdrževanje,  

- za investicije v nepremičnine in opremo občinskih vrtcev ali vrtcev s koncesijo, 

- za dejanske presežke stroškov dela nad predpisanim normativom, 

- za razvojne projekte, 

- administracijo nad minimalnimi predpisanimi normativi ipd. 

Podrobnosti določa minister in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo.  

Vprašanje je: Kakšni so dejanski celotni stroški za vrtec/vrtce v določeni občini v zadnjem 5- 

letnem obdobju? Potrebno je te podatke primerjati z ekonomsko ceno zasebnega vrtca, ki ima v 

svoji ekonomski ceni dejansko zajete celotne stroške. Šele potem se lahko občine začnejo 

pogovarjati o racionalizaciji.  

Posledično predlog zakona povzroča poseg v delovanje trenutne javne mreže vrtcev, v 

katero so zajeti tudi malo številčni zasebni vrtci, ki so potrebovali za svoj razvoj na sedanje 

število, več kot 23 let. To dokazuje, da v slovenskih pogojih ni tako enostavno doseči 

zakonitega in uspešnega delovanja zasebnega vrtca, če se njihovo število do danes giblje 

okrog 90 in vključujejo 2% vseh predšolskih otrok v celotni javni mreži. 

Različni učni načrti v  zasebnih vrtcih, ki se nanašajo tudi na delovanje po posebnih pedagoških 

načelih, se bistveno razlikujejo od nacionalnega kurikuluma, predvsem v metodičnem in 
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praktičnem ter izvedbenem polju na vseh področjih in v večini dejavnostih, predvsem v izvajanju 

prikritega kurikuluma in razvoju specifičnega delovanja majhnih vrtcev, z več individualnega 

pristopa ter posluha za potrebe posamezne družine. Deklarirani in predpisani splošni cilji in 

načela Kurikuluma, ki bazirajo na mednarodnih deklaracijah in pravicah ter ustavi, pa so skupni 

vsem mednarodno priznanim (licenciranim) pedagoškim konceptom, kot tudi državnim 

programom v temeljnih nalogah, načelih in ciljih, ki jih predpisuje Zakon o vrtcih.  

Torej tudi zasebni vrtci so del javne mreže. Delajo v javno dobro in dopolnjujejo ponudbo 

vrtcev, katerih ustanoviteljica je občina/država ter staršem omogočajo pravico do svobodne 

izbire Učnega programa (kurikuluma) za otroka. 

Pluralno in demokratično naravnane družbe omogočajo staršem svobodno izbiro med različnimi 

pedagoškimi koncepti oziroma kurikulumi. Bolj kot je neka država demokratično naravnana, 

boljše in širše možnosti izbire vzgojno-izobraževalnih ustanov omogoča in jih tudi finančno 

podpira. Država, ki se deklarira za socialno državo, naj bi nudila cenovno dostopne vrtce in 

varstva brez (ideološkega) pogojevanja učnih programov in omejevanja možnosti izbire, 

predvsem pa bi težila k boljši finančni dostopnosti za vse starše enako.  

Navajanja predlagateljev zakona niso točna v delu, ki govori o upoštevanju načela 

racionalizacije. Če je otrok vključen v zasebni vrtec, se sredstva za otroka naj ne bi porabljala 

v javnem/občinskem vrtcu? Torej zakaj imajo občinski vrtci prosta mesta in s tem ustvarjajo  

dodatne stroške? 

Vsak vrtec je dolžan urediti svoje poslovanje na tak način, da ne povzroča stroškov iz naslova 

nezasedenih mest. Zasebni vrtci ves čas s tem živimo in to obvladujemo, saj si ne moremo 

privoščiti prostih neplačanih mest.  

Ali gre za pretirane investicije v prostorske kapacitete v posameznih občinah? 

Ali gre za neupoštevanja preprostih rešitev za hitro oblikovanje dodatnih oddelkov?  

Ali gre za oviranje in neizvajanje učinkovitih postopkov vpisa v razvid za nove oddelke s strani 

MIZŠ? 

Ali gre za slabo planiranje kratkoročnih in dolgoročnih potreb po novih vpisnih mestih v določeni 

občini? 

Ali gre tudi za neupoštevanje obstoja zasebnih vrtcev v sklopu javne mreže in skupnega 

načrtovanja kapacitet  v določeni občini? 

Občina pa lahko vedno ponudi višek svojih prostorskih kapacitet tudi zasebnikom ali 

nepremičnine uporabi v druge namene. 

Upoštevati je potrebno tudi razloge za zmanjšanje vpisa, ki so notranji razlogi posameznega 

vrtca, kot na primer nekvalitetno delo in slab ugled med starši, zato je pravilno, da se takšnemu 

vrtcu ne daje potuhe in se ga zakonsko ščiti s prisiljenim vpisom otrok.  
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Predlog zakona omogoča občinam samo to, da odstranijo konkurenco, ne daje pa jim 

resnične avtonomije in ne rešuje problema občinskih vrtcev na dolgi rok. Predlog je 

nesprejemljiv, ker smo že sedaj zasebni vrtci v neenakem položaju. 

Kaj bo naredila občina, v prihodnosti ali v primerih, ko bo do neenakomerno zapolnjenih 

kapacitet prihajalo tudi med občinskimi vrtci med enotami ali skupinami?  

S tem načinom zakon predvideva, da bo zasebni sektor nudil občini/državi sekundarne in 

terciarne rezerve na področju prostih mest v vrtcih. To lahko velja samo pri vrtcih s 

koncesijo, ko so v celoti financirani iz proračuna. Nikakor pa ne pri zasebnih vrtcih, ki izvajajo 

drugačen program/kurikulum po posebnih pedagoških načelih in so sofinancirani po otroku. 

 

Kolektiv Waldorfskega vrtca Studenček 

 

V Mariboru, 5. junija 2019 

 

 

 

 


