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Zadeva: Stališča Sveta staršev Waldorfskega vrtca Studenček Maribor k Predlogu Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) (EVA 2019-3330-0022) 

 

Spoštovani, 

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) (EVA 2019-3330-0022) – 

(v nadaljevanju Predlog), ki je do 12. junija 2019 v javni razpravi, med drugim predlaga večjo 

avtonomijo občin na področju financiranja zasebnih vrtcev in predvideva, da se občinam prepusti 

odločanje o obsegu finančnih sredstev, namenjenih otrokom v zasebnih vrtcih, glede na 

razpoložljivost prostih mest v javnih vrtcih, vrsto programa za predšolske otroke, ki ga izvaja 

zasebni vrtec, in glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu (34.a člen), prav tako pa 

tudi jasno omejuje zgornjo mejo sofinanciranja za vsakega otroka, ki obiskuje zasebni vrtec, na 

maksimalno 85% teh sredstev (34. člen).  

Menimo, da predlog v takšni obliki ni sprejemljiv in predlagamo, da se ga primerno 

spremeni oz. popolnoma umakne, v kolikor ne more zagotoviti, da smo vsi starši in otroci 

v Republiki Sloveniji v enakopravnem položaju pri izbiri ter financiranju javno veljavnih 

in potrjenih programov predšolskega izobraževanja, ne glede na to, če ga opravlja zasebni 

vrtec ali občina v obliki javne službe (javni vrtec). Prav tako Predlogu manjka zadostna 

obrazložitev posledic in presoja učinkov predlagane ureditve na položaj predšolskega 

izobraževanja, položaj družin, psihofizično stanje otrok, finančne posledice za zaposlene v 

zasebnih zavodih… Slednja je poleg obrazložitve členov tudi obvezna vsebina in je kot taka 

popolnoma manjkajoča.  

 

Obrazložitev 

 

Starši otrok v zasebnih vrtcih, ki skladno z 11. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (ZOFVI) enako kot javni vrtci sestavljajo del javne mreže, ki izvaja javno službo 

na področju vzgoje in izobraževanja, in starši, ki bi si tak vrtec želeli izbrati tudi v prihodnosti, s 

tem Predlogom postajamo trajno izpostavljeni negotovi ekonomski situaciji, povezani z 

nedorečenostjo in nesigurnostjo v višino odobrenega subvencioniranja v času trajanja 

predšolskega izobraževanja. Navkljub temu, da ministrstvo za šolski leti 2020 in 2021 zakonsko 

določa minimalno stopnjo potrebnega subvencioniranja (50% oz. 25%), pa ni jasno, na podlagi 

katerih predpostavk oz. analiz so bili ti odstotki predlagani, kakor tudi ne omenja priprave enotne 

metodologije, ki bi omogočala, da so vsi otroci, ne glede na kraj bivanja, obravnavani enakopravno.  
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Ne samo da Predlog kot tak neposredno implicira in vzpodbuja razvoj elitizma, ki po vseh 

razpoložljivih raziskavah vodi v zmanjševanje socialne kohezivnosti družbe oz. v njen razkroj, 

prav tako odvzema možnost izbire staršem z nižjimi dohodki. S tem se neposredno onemogoča 

svobodna izbira (57. člen Ustave RS) pri izbiri vzgojnega in izobraževalnega programa. Dodatno 

Predlog vzpodbuja negotovost in dvom v sposobnost obstoja zasebnega vrtca ter izvajanje 

njegovega programa, glede na nesigurnost, ki jo takšna ureditev ob pomanjkanju kakršnihkoli 

varoval ali pripadajočih zavez napram odločitvam občin predstavlja.  

S tem podani predlog krši pravico državljanov Republike Slovenije do svobodne izbire programa 

predšolske vzgoje za svojega otroka ter enakopravnega položaja posameznikov, ki jo zagotavlja 

11. člen taistega zakona (ZOFVI), ki ga Predlog spreminja, tj. Zakona o vrtcih.  

Predlog sam ni samo kritičen z vidika materialne stabilnosti družin, ki otroke vpisujemo v zasebne 

vrtce, temveč povečuje negotovost za vse zaposlene v zasebnih vrtcih, ki iz leta v leto ne bodo 

vedeli, če bo njihovo delovno mesto obstalo ali ne. Za marsikoga se to morda zdi kot obrobna stvar, 

za nas, ki pa z vzgojiteljicami naših otrok sobivamo in jim s tem, ko jim predajamo otroke v varstvo 

in vzgojo, popolnoma zaupamo, pa to predstavlja skrajno nehumano in ponižujočo situacijo, ki je 

ne bi smel biti deležen nihče v demokratični in enakopravni družbi.  

S tem ko zakon določa pravico do svobodne izbire vrtca, je zakonodajalec dolžan zagotoviti tudi 

okoliščine, da se bo pravica lahko izvajala. Zakonodajalec je tudi tisti, ki zasebnim zavodom 

potrjuje vpis v razvid javno veljavnih programov predšolske vzgoje, s čimer zagotavlja doseganje 

enotnih standardov po Kurikulumu za vrtce. Že sedaj je finančni delež, ki ga država nameni 

otrokom v zasebnih zavodih, za 15% nižji, kot ga odobri za otroka v javnem vrtcu. Če dodamo, da 

morajo zasebni vrtci sami zagotavljati sredstva za investicijska vlaganja in obratovalne stroške, 

potem to še dodatno okrepi argument, da so zasebni vrtci za občino cenejša opcija in da starši že 

v tem trenutku prevzemamo na svoja pleča večja finančna bremena. Slednjemu ni mogoče 

oporekati, saj občinska oblast pogosto neracionalno načrtuje svoje kapacitete, preobsežno vlaga 

in sedaj zaradi svojih napak želi posledice prenesti na občane - davkoplačevalce. V tem primeru je 

nameravani Predlog še toliko bolj etično in moralno sporen, saj gleda na opravljanje javne storitve 

zagotavljanja vzgoje in varstva predšolskih otrok zgolj iz finančnega in ne tudi iz vsebinskega ter 

kvalitativnega vidika.  

Slovenija ima odlične vrtce. Različne, ki pa skupaj tvorijo enotno javno mrežo. Vsak pedagoški 

pristop ne odgovarja vsakemu otroku. Zaradi tega je možnost izbire ključna. In prepogosto, ko se 

polemizira o javnem napram zasebnem, se pozablja, da smo tudi starši otrok v zasebnih vrtcih 

davkoplačevalci, plačujemo polne davke in s tem soustvarjamo blaginjo celotne naše družbe. S 

predlaganim zakonom bi tako pristali v situaciji, kjer bomo preko vplačanih davkov plačevali 

mesta za druge otroke, medtem ko država najverjetneje ne bo zagotovila nobenega sofinanciranja 

za predšolsko izobraževanje naših otrok. 

Podani Predlog bi tako finančne razmere še zaostril in svoboda do izbire vrtca bi bila omogočena 

samo premožnim staršem, s tem pa bi bil predlagani zakon tako v neskladju sam s sabo kot tudi v 

nasprotju z ustavno zagotovljeno enakopravnostjo vseh državljanov.  

Da podkrepimo to trditev, naj navedemo, da je v Waldorfskem vrtcu Studenček kar 80 odstotkov 

vseh družin razporejenih med 1. in 6. dohodkovnim razredom (meja, ki  jo je ZUJF postavil kot 

tisto, kjer je pomoč družinam v obliki pravice do otroškega dodatka sprejemljiva). V kolikor bi 

prišlo do uveljavitve Predloga, lahko z veliko gotovostjo rečemo, da družinam ne bo ostalo 

drugega, kot da otroka vpišemo v javni vrtec ali pa se eden od staršev umakne iz trga dela, da 

zagotovi varstvo in vzgojo, ki si jo želi za lastnega otroka in je zanj tudi primerna. Da gre slednje 



 

3 
 

lahko v trajno škodo otrok kot najbolj ranljive in varovane kategorije naše družbe kot tudi njihovih 

družin, ni potrebno dodatno pojasnjevati.  

Danes živimo v hitro spreminjajočem se svetu, polnem izzivov in negotovih situacij. Vse več 
strokovnih raziskav, analiz in priporočil poudarja pomembnost predšolskega obdobja. V prvih 
sedmih letih se tvorijo temelji za nadaljnji - intelektualni, fizični, mentalni, čustveni - razvoj otroka. 
V tem obdobju človek pridobi temeljna znanja za celo življenje. Temeljna naloga vrtcev je tako 
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). Ta predlog 
to nalogo nekaterim družinam in njihovim otrokom resno ogroža. 

Glede na vse zgoraj navedeno predlagamo, da se v začetku omenjena člena Predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih črtata oziroma ob upoštevanju zgoraj navedenih 
argumentov popravita tako, da bodo spoštovane in upoštevane ustavno zavarovane pravice otrok 
in staršev ter da bo zagotovljena možnost izbire, ki jo demokratična in raznolika družba potrebuje. 

 

S spoštovanjem,  

 

Svet staršev Waldorfskega vrtca Studenček 

 

 


