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POVZETEK
S prebiranjem diplomskega dela se bralec sreča z veliko koristnimi informacijami na
področju predšolske vzgoje, predvsem z zakonodajo, postopkom vpisa otroka v vrtec, z
načinom in postopkom izbire v primeru prezasedenosti, seznani se z vrstami programov
vrtca, izračunom cene in ostalimi značilnostmi te dejavnosti.
Podrobneje sem v nalogi predstavil dva izolska vrtca, vrtec Mavrica in vrtec L'Aquilone, pri
katerih sem se osredotočil predvsem na prostorsko problematiko in ceno programov.
V empiričnem delu naloge sem želel potrditi zastavljene hipoteze, zato sem izvedel anketo
na vzorcu petdesetih staršev, ki imajo otroke vključene v izolska vrtca. Starše sem najprej
povprašal za mnenju o načinu vzgoje, varnosti otroka in stališčih o strokovnosti vzgojnega
osebja. V drugem delu pa sem se želel dotakniti dveh najbolj problematičnih dejavnikov v
izolskih vrtcih, to sta prezasedenost vrtcev in visoka cena programov v vrtcih. Ocena
staršev glede načina vzgoje in varnosti otroka v vrtcu je predvsem pozitivna in potrjuje
strokovnost vzgojnega osebja. Pričakovano negativne rezultate pa so pokazali odgovori
vezani na prezasedenost in visoko ceno vrtcev. Zlasti na tem področju si bosta morali tako
lokalna skupnost kot država v prihodnosti še naprej prizadevati za reševanje omenjene
stiske z ustreznimi prostorskimi načrti in cenovnimi reformami.
Ključne besede: predšolska vzgoja, vrtec, kakovost, vrsta programa, cena programa,
prezasedenost
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SUMMARY
The quality development of the nursery education in the Municipality of Izola
By reading the degree paper, the reader finds plenty of useful information in the field of
nursery education, especially connected with legislation, the procedure of registration in a
nursery school, method and procedure of selection in the case of overcrowding, and
learns about nursery school programme types, price calculation and other characteristics
of nursery education.
I presented in detail two nursery schools in Izola, the Mavrica nursery school and the
L’Aquilone nursery school, where I focused mostly on the spatial issue and the
programme price.
In the empirical part of the paper I wanted to confirm the initial hypotheses, and for
doing that I carried out a survey on a sample of fifty parents of children that attend one
of the two nursery schools in Izola. First, I asked the parents to give their opinion on the
education method, child safety and the professional competence of the childcare workers.
In the second part I wanted to tackle the two most problematic factors in Izola’s nursery
schools, that is overcrowding and high programme price. The parents think that education
method and child safety in nursery schools are positive and they approve the professional
competence of the childcare workers. As expected, negative results were shown in the
answers connected to overcrowding and high price of the nursery schools. Particularly in
this field the local community and the state shall try to solve the issues by implementing
adequate spatial plans and price reforms.
Key words: nursery education, nursery school, quality, programme type, programme
price, overcrowding
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1 UVOD
V Sloveniji se trenutno nahajamo v obdobju visoke rodnosti, ko je vprašanje kakovosti
predšolskega varstva zelo aktualno. Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v šolskem letu
2009/10 glede na preteklo leto večje za 7,8 odstotkov. V predšolsko vzgojo in
izobraževanje v vrtcih in v vzgojno-varstvenih družinah je bilo vključenih nekaj več kot
71.000 otrok, to je 73,9 odstotkov vseh otrok ustrezne starosti. »Več rojstev v zadnjih
nekaj letih ter pravica do brezplačnega vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka
slovenskim občinam povzročata nemalo težav. V številnih krajih namreč primanjkuje
prostora v vrtcih, zaradi česar zaradi prostorske stiske zavračajo otroke.« (Primorske
novice, 2010, str. 2). Zdi se, kot da država in lokalne skupnosti niso ustrezno pripravljene
na fenomen velikega števila otrok v vrtcih, kar se odraža tudi na primeru občine Izola.
Število novorojenih otrok v občini Izola je še posebej v zadnjih treh letih strmo naraslo, in
sicer iz 125 otrok rojenih leta 2003 na 183 otrok rojenih leta 2009. Prav zato se mi je
zdelo zanimivo analizirati vprašanje kakovosti v vrtcih. Ta vključuje prostorske pogoje in
opremo vrtca, strokovnost vzgojiteljskih delavcev, način vzgoje in učenja, odnose s starši,
varnost otrok in ceno programa v vrtcu.
Namen raziskave je proučiti kakovost predšolskega varstva v občini Izola in pridobiti
mnenje staršev, katerih otroci obiskujejo izolska vrtca.
Cilji diplomske naloge so:
• opredeliti zakonodajo in predpise na področju predšolskega varstva v Sloveniji, s
poudarkom na občini Izola,
• analizirati Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, podzakonske predpise – pravilnike in podatke Statističnega urada
RS,
• prikazati potek in organizacijo predšolskega varstva v javnih in zasebnih vrtcih,
• predstaviti pojma kakovosti in normativov, ki veljajo v Sloveniji in se navezujejo na
direktive Evropske unije,
• analizirati prostorsko problematiko vrtcev v Izoli,
• raziskati, v kolikšni meri in na kakšen način si občina Izola prizadeva reševati
prostorsko stisko v vrtcih,
• pridobiti podatke o trenutnih cenah programov vrtcev v občini Izola in jih
primerjati s sosednjima občinama in
• s pomočjo empiričnega dela oblikovati predloge in smernice za boljšo kakovost in
večje zadovoljstvo staršev, ki imajo otroke vključene v izolski vrtec.
Za dosego ciljev naloge so bile uporabljene naslednje metode dela:
• deskriptivna metoda, s pomočjo katere sem opisal kakovost predšolskega varstva
ter jo empirično potrdil, vendar brez znanstvenih razlag in pojasnjevanja,
• metoda
kompilacije
kot
postopek
prevzemanja
tujih
izsledkov
znanstvenoraziskovalnega dela oziroma opazovanj, stališč, ugotovitev in spoznanj,
pri čemer so avtorji in viri ustrezno navedeni,
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•
•
•
•
•

statistična metoda, ki je uporabljena v empiričnem delu za prikaz podatkov s
pomočjo tabel in grafikonov,
induktivna metoda, kjer na temelju posameznih in posebnih dejstev v teoretičnem
delu naloge pridem do ugotovitve o splošni sodbi,
deduktivna metoda, s katero na podlagi teoretičnih spoznanj, stališč in načel bolje
razumem in predstavim empirični del,
analitično-primerjalna metoda in
metoda sinteze, s pomočjo katere ugotovitve s pojasnjevanjem raziskave v
empiričnem delu strnem in združim v enovito celoto.

V svoji diplomski nalogi sem se soočil s pojmom kakovosti v predšolskem varstvu, in sicer
na konkretnem primeru občine Izola. Prvi del naloge je namenjen opredelitvi zakonodaje
in predpisov na področju predšolskega varstva v Sloveniji: tu sem analiziral Zakon o vrtcih
in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, podzakonske predpise –
pravilnike in podatke Statističnega urada Republike Slovenije.
V tretjem poglavju sem predstavil organiziranost predšolskega varstva v Sloveniji, ki
poteka v javnih in zasebnih vrtcih. Dotaknil sem se tudi različnih vrst programov, ki jih
vrtci lahko ponujajo, plačila staršev za vrtec in vključenosti otrok v vrtec.
Nadaljeval sem z razčlembo pojma kakovosti in normativov, ki veljajo v Sloveniji in se
navezujejo na direktive Evropske unije.
Peto poglavje sem posvetil organiziranosti predšolskega varstva v občini Izola in
kakovosti, ki jo občina ponuja svojim najmlajšim občanom skozi institucijo vrtca. Tukaj
sem se dotaknil predvsem prostorske problematike in cen programov v vrtcih.
Sledi poglavje empiričnega značaja, v katerem sem poskušal ugotoviti zadovoljstvo
staršev, ki imajo otroke vključene v izolski vrtec, s kakovostjo ponudbe vrtca. Raziskavo
sem opravil na vzorcu petdeset družin s predšolskimi otroki. Hipoteze, ki sem jih pri tem
postavil, so sledeče:
Hipoteza 1: Starši so zadovoljni z načinom vzgoje v vrtcu.
Hipoteza 2: Starši menijo, da je za varnost njihovih otrok v vrtcu ustrezno
poskrbljeno.
Hipoteza 3: Starši so zadovoljni s strokovnostjo vzgojnih delavcev.
Hipoteza 4: Vzgojni kader v vrtcu je na ustrezni ravni.
Hipoteza 5: Prostora v vrtcu primanjkuje.
Hipoteza 6: Cena programa v vrtcu je previsoka.
V zaključku sem povzel pomembnejša spoznanja, stališča, dejstva in ugotovitve naloge ter
podal svoje mnenje.
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2 OPREDELITEV ZAKONODAJE IN PREDPISOV NA PODROČJU
PREDŠOLSKEGA VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
V preteklosti je prevladovalo mnenje, da sta igra in učenje dve nasprotujoči si zadevi.
Danes vemo, da je igra pravzaprav učenje; še več, je osnova ustvarjalnosti, izhodišče
prijetnih doživetij, sproščenosti in ena najučinkovitejših metod učenja. V prvih štirih letih
življenja se razvije kar 50 odstotkov sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje za učenje,
do osmega leta starosti še nadaljnjih 30 odstotkov (Dryden, 2001).
Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko
dopolnijo starost enajst mesecev, do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna.
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce
ustanavljajo in financirajo občine z namenom:
• pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke,
• izboljšanja kakovosti življenja družin in otrok ter
• ustvarjanja možnosti za otrokov celostni razvoj.
Predšolsko vzgojo v vrtcih v Sloveniji urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih.

2.1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ureja pogoje za
opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in
izobraževanja.
Če povzamem bistvene elemente zakona, že na samem začetku ne gre spregledati prvega
člena, ki pravi da veljajo določbe tega zakona tudi za pripadnike italijanske in madžarske
narodne skupnosti, poleg zakona, ki podrobneje ureja pravice italijanske in madžarske
narodne skupnosti. To pomeni, da je ta člen zelo pomembno tudi za izolsko občino, ki
spada v dvojezično območje. V prvem členu je zakonodajalec tudi zapisal, da veljajo
določbe tega zakona tudi za institucije in izobraževalne programe za otroke in mladostnike
s posebnimi potrebami (1. člen ZOFVI-UPB5).
Glavni cilji zakona, ki veljajo na ozemlju Republike Slovenije, zajemajo:
•
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo,
•
vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh
spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
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•

•
•
•
•
•

razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja
slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena
kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje
italijanskega in madžarskega jezika,
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o
zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi
posameznika,
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi,
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj
spodbudnih okolij in
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in
odraslih s posebnimi potrebami (2. člen ZOFVI-UPB5).

Učni jezik v vzgojno-izobraževalnih institucijah poteka v slovenskem jeziku in v
italijanskem jeziku na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti (3. člen
ZOFVI-UPB5). Dejavnost vzgoje v vrtcih opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih. Zasebniki lahko
opravljajo dejavnost vzgoje v okviru vrtca, lahko pa tudi samostojno, če z zakonom ni
določeno drugače. Za otroke s posebnimi potrebami se lahko izvaja dejavnost vzgoje
samo kot javna služba (5. člen ZOFVI-UPB5). Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci, zasebniki
in zavodi za vzgojo in izobraževanje, ki ju zakon dopušča izvajati tudi na domu (6. člen
ZOFVI-UPB5).
Vrtec se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se
organizira kot organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe, če s tem
zakonom ni drugače določeno. Javni vrtec se lahko ustanovi kot javni vzgojnoizobraževalni zavod ali organizira kot organizacijska enota javnega vzgojnoizobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge pravne osebe javnega prava. Vrtec ne
sme opravljati vzgojno-izobraževalne dejavnosti kot dobičkonosno dejavnost, če se
financira iz javnih sredstev. Ostale pravice, obveznosti in odgovornosti vrtca določata
zakon in akt o ustanovitvi (7. člen ZOFVI-UPB5).
Dejavnost javnega vrtca je pogojena tudi z razpolago strokovnih kadrov s predpisano
izobrazbo ter primernim prostorom in opremo, katere predpisuje minister, oziroma z
zakonom pooblaščena zbornica. Enaki pogoji in predpisi glede prostora in opreme veljajo
za zasebne vrtce (33. člen ZOFVI-UPB5). Zasebnik, ki želi opravljati vzgojo predšolskih
otrok mora izpolnjevati še ostale pogoje:
• izpolnjevati mora pogoje delavca v javnem vrtcu,
• aktivno govoriti slovenski jezik,
• ne sme biti v delovnem razmerju,
• imeti mora stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
• ne sme imeti s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti in
4

•

vpisan mora biti v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo (37.
člen ZOFVI-UPB5).

Javne vrtce ustanavlja lokalna skupnost, oziroma država, za razliko od zasebnih, ki jih
lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe (40. člen ZOFVI-UPB5). Nadalje
zakon določa, da se javni vrtec lahko ustanovi le, če je zagotovljena vključitev najmanj
desetih in največ trideset oddelkov otrok (44. člen ZOFVI-UPB5).
Eden izmed pomembnih organov javnih vrtcev je svet vrtca, ki ga sestavljajo trije
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev vrtca in trije predstavniki staršev.
Na volitvah članov javnega vrtca delavci volijo svoje predstavnike neposredno in tajno,
starši pa na svetu staršev (47. člen ZOFVI-UPB5). Svet javnega vrtca odloča z večino
glasov vseh članov (46. člen ZOFVI-UPB5).
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca, oziroma šole je ravnatelj (49. člen
ZOFVI-UPB5). Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit (53. člen ZOFVI-UPB5).
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev, ki
je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
na roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI-UPB5).
V javnem vrtcu deluje tudi svetovalna služba, ki svetuje vzgojiteljem, otrokom, staršem
ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja
vrtca (67. člen ZOFVI-UPB5).
Vrtci se financirajo z javnimi sredstvi, sredstvi ustanovitelja, prispevki gospodarskih
združenj in zbornic, plačili staršev za storitve v predšolske vzgoje, sredstvi od prodaje
storitev in izdelkov, donacijami, prispevki sponzorjev in drugimi viri. Tukaj velja posebej
opozoriti, da se javni in zasebni vrtci ne smejo financirati iz sredstev političnih strank (78.
člen ZOFVI-UPB5). Posebej porabo javnih sredstev za vzgojno-izobraževalne institucije
nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije (79. člen ZOFVI-UPB5).
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2.2 Zakon o vrtcih
Zakon o vrtcih (ZVrt) ureja predšolsko vzgojo, predvsem pa naloge vrtca, ki so 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 ZVrtUPB2).
Tudi zakon o vrtcih že na samem začetku govori o uporabi slovenskega jezika pri
vzgojnem delu ter uporabi italijanskega in madžarskega jezika na dvojezičnih območjih (5.
člen ZVrt-UPB2). Tudi za otroke Romov se predšolska vzgoja izvaja v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi (7. člen ZVrt-UPB2).
Za otroke s posebnimi potrebami (z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni,
gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami
vedenja in osebnosti) se tudi uporablja ta zakon in drugi predpisi, saj potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe
(8. člen ZVrt-UPB2).
Ta zakon v nadaljevanju ureja tudi pravico staršev za izbiro programa predšolske vzgoje
za svoje otroke v javnem ali zasebnem vrtcu, ter izvajanje predšolske vzgoje na domu, v
primeru ko gre za otroke s posebnimi potrebami (9. člen ZVrt-UPB2).
Starši lahko v vrtcu glede na to, koliko časa bi želeli da je njihov otrok v vrtcu, izberejo
med tremi programi. Odločijo se lahko za dnevni program, poldnevni in krajši program
(14. člen ZVrt-UPB2). Upoštevajoč starostna obdobja pa poteka predšolska vzgoja v dveh
obdobjih, in sicer v prvo obdobje spadajo otroci od enega do treh let, v drugo pa otroci od
treh let do vstopa v šolo (15. člen ZVrt-UPB2). Število otrok v oddelku prvega starostnega
obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa
dvaindvajset otrok. Odstopanja so lahko največ za dva otroka več. Dnevni in poldnevni
program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, krajši program pa lahko izvaja samo
vzgojitelj (17. člen ZVrt-UPB2).
V javnem vrtcu sprejemajo vloge za vpis otrok skozi vse leto, vendar imajo v primeru
prezasedenosti prednost otroci s posebnimi potrebami in otroci, katerih starši predložijo
potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. O
tovrstnih odločitvah odloča komisija za sprejem otrok, ki jo imenuje ravnatelj v soglasju s
svetom vrtca in ustanoviteljem (20. člen ZVrt-UPB2).
Veliko predhodno že naštetih elementov je sestavni del najpomembnejšega akta vrtca, ki
ga imenujemo letni delovni načrt. Predvsem so v njem opredeljeni glavni elementi
organizacije vrtca, obratovalni čas, programi vrtca, sodelovanje s starši in drugimi
institucijami, ter ostali nujni pogoji, ki so potrebni za uresničevanje vzgojnega procesa.
Načrt sprejema svet vrtca ob predhodni uskladitvi zlasti finančnih elementov z občinsko
upravo (21. člen ZVrt-UPB2).
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Lokalna skupnost v skladu s tem zakonom zagotavlja del sredstev iz proračuna za otroke
staršev, ki imajo stalno prebivališče v tej skupnosti. V primeru začasnega prebivališča pa
mora biti vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino na ozemlju RS. Lokalni proračun
predvideva tudi določena sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v
nepremičnine ter opremo javnih vrtcev (28. člen ZVrt-UPB2).
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, in velja tudi za
otroke v programih s posebnimi potrebami. Cena zajema stroške vzgoje, varstva in
prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje
(30. člen ZVrt-UPB2).
Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede,
upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega
v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. V primeru, da starši dobivajo
denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila vrtca oproščeni. To
velja tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva.
S 1. septembrom 2008 je država sprejela Pravilnik o sofinanciranju plačil staršev iz
državnega proračuna in zagotovila, da je v primeru, ko ima družina v vrtcu več kot enega
otroka, mlajši stroškov oproščen. Za otroke, ki so dopolnili tri leta starosti, pa država
sofinancira 50 odstotkov plačila vrtca.
Starši otrok, ki niso zavezanci za dohodnino, plačujejo za vrtec polno ceno programa (32.
člen ZVrt-UPB2). Metodologijo oblikovanja cen programov v javnih vrtcih določi minister,
pristojen za predšolsko vzgojo (31. člen ZVrt-UPB2).
Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če zagotavljajo
izvajanje najmanj poldnevnih programov, imajo vključenih najmanj za dva oddelka
predšolskih otrok, razpolagajo s primernih pedagoškim kadrom ter so programi dostopni
vsem otrokom (34. člen ZVrt-UPB2).
Pomembna naloga vrtca po obravnavanem zakonu je tudi varovanje osebnih podatkov
otrok in staršev, s katerimi vrtec na kakršenkoli način operira z njimi (42. člen ZVrt-UPB2).
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3 ORGANIZIRANOST PREDŠOLSKEGA VARSTVA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Ključni dejavnik rasti prebivalstva Slovenije je že od leta 1995 selitveni prirast. Naravni
prirast je bil v obdobju 1995–2008 devet let negativen. Šele zadnja tri leta (2006–2008)
se število prebivalcev države znova povečuje tudi zaradi pozitivnega naravnega prirasta
(Dolenc, 2010, str. 11). Naravni in selitveni prirast prebivalstva od leta 1995 do leta 2008
prikazuje spodnji grafikon.
Grafikon 1: Naravni in selitveni prirast prebivalstva, Slovenija

Vir: SURS (2010)

Zaradi pozitivnega naravnega prirasta je v zadnjem času še toliko bolj izpostavljena
tematika predšolske vzgoje v Sloveniji. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed
temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine. Predšolska vzgoja pri
nas ni obvezna. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v
šolo.

3.1 Javni in zasebni vrtci
V zakonodaji (glej Zakon o vrtcih) je dana pravna osnova za ustanavljanje javnih in
zasebnih vrtcev. Ustanoviteljica javnega vrtca je občina, zasebni vrtec pa lahko ustanovijo
domače in tuje pravne ali fizične osebe. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisana v sodni
register, se vpiše v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki
ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Predlog za vpis v razvid vloži lokalna skupnost –
ustanoviteljica javnega vrtca, oziroma javni vrtec, v primeru zasebnih vrtcev pa zasebni
vrtec sam.
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Javni vrtci izvajajo javno veljavni program, ki je Kurikulum za vrtce – potrjen na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999.
Zasebni vrtci se v primerjavi z javnimi razlikujejo tudi po programih. Program zasebnega
vrtca določi ustanovitelj vrtca na podlagi 13. člena Zakona o vrtcih, pri tem pa se lahko
odloči tudi za program javnih vrtcev. Pred začetkom uresničevanja programa mora
zasebni vrtec pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.
Zasebnim vrtcem, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly,
Montessori in podobno), da Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pozitivno mnenje,
ko ugotovi, da je program priznalo ustrezno mednarodno združenje.
Zasebni vrtec lahko tako kot javni vrtec začne opravljati dejavnost šele po vpisu v razvid,
ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Za vpis v razvid je treba izkazati izpolnjevanje
pogojev, predpisanih za strokovne delavce, prostor in opremo. Občina lahko, če tako
kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo.
V spodnji tabeli je prikazano razmerje med javnimi in zasebnimi vrtci v Sloveniji, vključno
z enotami, oddelki in številom otrok po posameznih starostnih obdobjih.
Tabela 1: Vrtci po izvajalcu predšolske vzgoje in otrocih po starostnih obdobjih,
Slovenija, šolsko leto 2009/10

Vrtci z enotami Oddelki
Skupaj
Javni vrtci
Zasebni vrtci

863
833
30

Otroci
skupaj 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje
4.174 71.124
21.890
49.234
4.067 69.357
21.303
48.054
107 1.767
587
1.180

Vir: SURS (2010)

3.2 Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v
vrtcih. Potrjen je bil marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Cilj
kurikuluma je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in
drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem,
preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni
poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz
katerih se otrok uči.
Na območju Obalno-kraške regije, ki sodi v narodnostno mešana območja, je zelo
pomemben dokument tudi Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih, ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 2002.
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3.3 Vrste programov
Starši imajo možnost izbire med različnimi programi, ki jih izvaja vrtec in so podrobneje
predstavljeni v Pravilniku o publikaciji vrtca. Razlikujejo se glede na organizacijo in
trajanje programov.
Programi so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev
do vključitve otroka v osnovno šolo. V program prvega starostnega obdobja spadajo
otroci od končanega porodniškega dopusta staršev do tretjega leta starosti otroka. Po
dopolnjenem tretjem letu starosti je predšolski otrok uvrščen v drugo starostno obdobje,
ki traja vse do vstopa v osnovno šolo. Vrtec lahko v svoji enoti organizira tudi oddelek s
kombinirano skupino prvega in drugega starostnega obdobja. Občina – ustanoviteljica
vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti
odloči, da se predpisano največje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.
Ne glede na starostno obdobje otroka je v vrtcu glede na čas trajanja možno izbrati med
dnevnim in poldnevnim programom vrtca. Dnevni program v vrtcu traja od 6 do 9 ur
dnevno, medtem ko poldnevni program traja od 4 do 6 ur. Zakonsko je dopuščena tudi
možnost izbire krajšega programa, ki traja od 240 do 600 ur letno velja za otroke iz
odročnih in demografsko ogroženih krajev, vendar je tako izvajanje programa v vrtcih le
redkost. Vanj so lahko vključeni otroci, ki so že dopolnili tri leta.
Dnevni in poldnevni program lahko poteka dopoldne, popoldne ali izmenično. Dnevni pa
lahko tudi cel dan. Programa zajemata vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
V lokalni skupnosti, kjer v javnem vrtcu ni več prostih mest in je povpraševanje staršev
večje od ponudbe, lahko vrtec organizira t.i. vzgojno varstveno družino. Ta oblika
programa poteka na domu ob prisotnosti vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki sta
zaposlena v vrtcu.
Posebna oblika, ki se je uveljavila predvsem v zahodnih državah, je tudi občasno
varovanje otrok na domu, ki jo našim vrtcem dovoljuje in predvideva tudi novi zakon.
Varstvo na domu lahko opravljajo delavci vrtca (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in
svetovalni delavci) in zunanji sodelavci, vendar zakon določa, da morajo imeti najmanj
srednjo izobrazbo ali pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu. Seveda mora biti to
v interesu vrtca in okolja v lokalni skupnosti, saj je storitev v celoti plačljiva s strani
staršev.

3.4 Vpis otrok v vrtec
Družina lahko svojega otroka vpiše v vrtec skozi vse leto v katerokoli občino, čeprav jim
občina, v kateri imajo stalno oziroma začasno prebivališče, zagotavlja subvencijo. Tudi
izbira med javnim in zasebnim vrtcem je prepuščena lastni volji staršev, ki v izbranem
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vrtcu vpišejo svojega otroka v dnevni, poldnevni ali krajši program. V vrtec je mogoče
vpisati otroke, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo.
Vrtec vsaj enkrat letno objavi javni vpis novih otrok v vrtec. V zadnjih letih se velikokrat
zgodi, da je v vrtec vpisanih več otrok od kapacitete vrtca. V takem primeru o vpisu
odloča komisija, ki jo predlaga svet vrtca. Prednostni vpis imajo otroci s posebnimi
potrebami in družine s potrdili centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja.
Pomembna za vpis v vrtec sta še dva dokumenta, in sicer izvid zdravniškega spričevala, ki
prikazuje zdravstveno stanje otroka, ter pogodba, ki jo vrtec sklene s starši.

3.5 Plačilo staršev za vrtec
Plačilo staršev v našem sistemu določi občina na predlog vrtca, ki ceno izračuna na
podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu. Občina ob preverbi
premoženja in dohodkov staršev določi plačilo kot odstotek cene programa, v katerega je
otrok vključen. Ob določitvi plačila izda občina staršem odločbo, na katero se lahko
pritožijo, oziroma zoper njo uveljavljajo sodno varstvo pri upravnem sodišču.
Starši lahko pri pristojnem občinskem upravnem organu uveljavljajo tudi subvencioniranje
programa predšolske vzgoje njihovega otroka. Do te olajšave so upravičeni starši, ki imajo
v Sloveniji stalno prebivališče, oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je
zavezanec za dohodnino. Posebno vlogo za znižanje plačila vrtca, ki je predpisana z
obrazcem DZS Obr. 1,82, je potrebno nasloviti na občinski upravni organ in zraven kot
obvezni dokument priložiti odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine staršev ter
druge dokumente, ki prikazujejo dohodke družine.
Otroci socialno ogroženih družin, ki prejemajo od centra za socialno delo pomoč, so plačila
za storitve vrtca v celoti oproščeni.
S 1. septembrom 2008 je država sprejela pravilnik o sofinanciranju plačil staršev iz
državnega proračuna in zagotovila, da je v primeru, ko ima družina v vrtcu več kot enega
otroka, mlajši stroškov oproščen. Za otroke, ki so dopolnili tri leta starosti pa država
sofinancira 50 odstotkov plačila vrtca.
Vrtec mesečno pošlje staršem račun za plačilo storitve vrtca, katerega so dolžni poravnati
v osmih dneh po izstavitvi. V primeru neplačila tudi po pisnem opominjanju je vrtec
terjatev primoran izterjati po sodni poti.
V slovenskih vrtcih so starši glede na premoženje in mesečni dohodek na družinskega
člana, primerljivega s povprečno plačo na zaposlenega v RS, razvrščeni v lestvico z
osmimi plačilnimi razredi. Prvi, najnižji plačilni razred predstavlja 10 odstotkov cene
programa, medtem ko v najvišjem 8 plačilnem razredu plačata starša 80 odstotkov
vrednosti programa. Razlika je vrtcu zagotovljena iz javnih sredstev občine.
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Premoženje družine je pomemben kriterij, s katerim se ugotavlja in uvršča starše v
plačilne razrede na lestvici. Iz premoženja, ki se ne upošteva za uvrstitev na lestvico, je
po 8. členu Pravilnika o plačilih staršev za program v vrtcih izvzeto zemljišče, na katerem
stoji hiša in sama hiša, v kateri družina živi, ter osebno vozilo, če ne presega 18
minimalnih slovenskih plač. Se pa kot premično in nepremično premoženje upošteva vse
poslovne prostore in stavbe, plovila registrirana pri Pomorski upravi, prostore za počitek,
rekreacijo in ostala stavbna zemljišča, vrednostne papirje, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kapitalske deleže v gospodarskih družbah in
zadrugah ter drugo premično premoženje večje vrednosti.
Če družina razpolaga z zgoraj navedenim premoženjem in to presega vrednosti 42.000
evrov, 84.000 evrov oziroma 125.000 evrov, je avtomatsko razvrščen v en, dva ali tri višje
razrede na plačilni lestvici. V primeru, ko premoženje družine presega vrednost 210.000
evrov, je plačilo staršev 80 odstotkov cene programa.
Za vse nastale spremembe v družini, ki se lahko pojavljajo v spremembi števila družinskih
članov, pridobitvi ali izgubi delovnega mesta katerega od staršev, spremembi virov
dohodkov ali drugi spremembi, ki neposredno vpliva na izračun plačila vrtca, se le-to
izračuna na novo.
V spodnji tabeli so prikazani dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo,
uporabljeni za določitev plačil staršev za vrtec.
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Tabela 2: Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2008 (1.391,43
EUR) uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2010

Plačilni
razred

Dohodkovni razred
(delež bruto mesečnega
Mesečni bruto
dohodka na družinskega
dohodek na
člana v primerjavi s
družinskega člana v
povprečno plačo v RS v
letu 2008 (EUR)
preteklem koledarskem letu)

1.

do 25 %

2.

nad 25 % do 35 %

3.
4.
5.
6.

nad
nad
nad
nad

7.

nad 90 % do 110 %

8.

nad 110 %

35 % do 45 %
45 % do 55 %
55 % do 70%
70% do 90 %

Plačilo
(% cene
programa)

do 347,86
nad 347,86 do 487,00

10 %

nad 487,00 do 626,14
nad 626,14 do 765,29
nad 765,29 do 974,00
nad 974,00 do 1252,29
nad 1252,29 do
1530,57
nad 1530,57

30
40
50
60

20 %
%
%
%
%

70 %
80 %

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport RS (2010)

Načrti Ministrstva za šolstvo in šport so, da naj bi leta 2012 začeli starši vrtce plačevati
enako v vseh občinah. Na MŠŠ ugotavljajo, da se za istovrstni program v vrtcih cene
razlikujejo za skoraj sto odstotkov. Sprememba sistema financiranja predvideva kritje
stroška dela zaposlenih v vrtcih iz državnega proračuna, kritje stroškov materiala pa iz
proračunov občin, tako bi občine za vrtce iz svojih proračunov zagotavljale bistveno
manjši delež sredstev. Sprememba sistema financiranja vrtcev bi omogočila tudi
spremembo sistema plačila po plačilnih razredih. Iz dosedanjih osmih bi nastali trije
dohodkovni razredi, glede na dohodkovni razred pa bi starši plačevali isto ceno ne glede
na kraj vrtca (glej Medvešček, Ščuka, 2010, str. 2-3).
Po raziskavi, ki so jo naredili v Žurnalu24, je najdražji vrtec v Grosupljem, za katerega je
treba odšteti 381,56 evrov na mesec, najcenejši pa vrtec Ane Černjeve v Celju, za
katerega starši na mesec odštejejo 317,22 evrov. Varstvo otroka v vrtcu Mavrica v Izoli
stane 361,62 evrov na mesec.
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4 POJEM KAKOVOSTI V PREDŠOLSKEM VARSTVU

4.1 Primerjava slovenske in evropske predšolske vzgoje
Vrtci v Evropi in v svetu so zelo različni tako z vidika pravne ureditve, sistemskih in
vsebinskih rešitev kot z vidika prevladujoče vloge, ki jo imajo (npr. poudarek na varstvu
ali edukaciji otrok, povezavi in dopolnjevanju varstva in edukacije, in to ne glede na
starost v vrtec vključenih otrok). Različnih predšolskih institucij v evropskih državah
preprosto ni moč dati na skupni imenovalec niti glede na relativno objektivne kriterije, kot
so poslovni čas vrtca, starost, pri kateri se otroci vključujejo v vrtec in ga obiskujejo,
zahtevana stopnja izobrazbe strokovnih delavcev, še manj pa glede na pedagoške cilje,
metode in oblike dela (Moss v: Marjanovič Umek et al, 2002, str. 12).
Po podatkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
(EACEA) skoraj vsako osmo gospodinjstvo v Evropi (12 odstotkov) vzdržuje otroka,
mlajšega od 6 let.
Vse evropske države imajo določeno obliko javno subvencionirane in akreditirane
predšolske vzgoje in varstva za mlajše otroke in le v redkih državah ni javno financiranega
varstva za otroke, mlajše od 3 let. Opažamo pa v Evropi velike razlike glede starosti za
vpis otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. V večini držav sta predšolska vzgoja in varstvo
na voljo od rojstva naprej (v praksi od tretjega meseca). Na Danskem, Slovaškem in v
Lihtenštajnu je mogoče vpisati otroke okoli 6. meseca starosti. V Avstriji, Bolgariji,
Estoniji, Latviji, Litvi, Sloveniji in na Švedskem pa so predšolske storitve na voljo od
približno 1. leta starosti. Starši se s porodniškim ali starševskim dopustom spodbujajo, da
pred tem ostanejo doma.

4.2 Kazalci kakovosti v vrtcu
Predšolsko obdobje je v otrokovem razvoju posebno občutljivo. Širok spekter socialnih in
ekonomskih dejavnikov lahko negativno vpliva na otrokov psihični razvoj in uspeh v šoli –
prav zato je kakovost predšolskega varstva izjemnega pomena.
Ameriško nacionalno združenje za edukacijo predšolskih otrok (NAECY) je na podlagi več
kot 30-letnega spremljanja rezultatov raziskovalnega dela na področju otrokovega
razvoja, zlasti z vidika negativnih vplivov na otrokov telesni, gibalni, socialni, čustveni in
spoznavni razvoj v povezavi z vrtcem kot institucijo, pripravilo in objavilo kazalce
kakovosti v vrtcu, in sicer zato, da bi spodbudili dodatno raziskovanje in preverjanje
kazalcev neposredno tudi v predšolski praksi (Layzer v: Marjanovič Umek et al, 2002, str.
13). Izdelali so kazalce, ki so primarno vezani na proces, in sicer:
1. število in vrsta interakcij med otroki in strokovnimi ter drugimi delavci,
2. vrsta in vsebina interakcij med otroki,
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3. čustvena klima v igralnici,
4. načini, kako otroci oblikujejo skupine in se vanje vključujejo, in
5. vrste dejavnosti, namenjene otrokom.
Ob pregledu že oblikovanih modelov in pristopov za ugotavljanje kakovosti v vrtcih v
drugih državah ter raziskav, ki se podrobneje ukvarjajo s posameznimi kazalci kakovosti v
povezavi npr. z dejavniki razvoja, razvojem in učenjem predšolskih otrok, in upoštevajoč
sistemske ter vsebinske rešitve v slovenskih vrtcih, so bile oblikovane tri ravni kakovosti,
znotraj teh pa definirana ožja vsebinska področja in kazalci kakovosti (glej Marjanovič
Umek et al, 2002, str. 40).
Tri ravni kakovosti so:
- strukturna,
- posredna in
- procesna.
Strukturna raven vključuje t. i. vhodne kazalce kakovosti, ki opisujejo objektivne pogoje in
možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost igralnic, razmerje med
številom odraslih in otrok na oddelek, strokovna usposobljenost strokovnih delavcev v
vrtcu). Kazalci, ki jih opredelimo na tej ravni, so pomembni pri interpretaciji podatkov na
drugih ravneh oziroma področjih kakovosti, saj je npr. izvajanje kurikula, ki je eno od
področij na procesni ravni, v veliki meri povezano z vhodnimi kazalci.
Posredna raven se nanaša na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska
vzgoja v vrtcu (npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo zaposlenih v
vrtcu, sodelovanje vrtca s starši). Kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v katere otrok ni
neposredno vključen, vendar pa pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu kot tudi na
otroka samega.
Procesna raven vključuje kazalce, ki opisuje načrtovani in izvedbeni kurikulum, torej
vzgojni proces v najširšem smislu (npr. dejavnosti na različnih področjih kurikula, igro,
socialne interakcije med otroki, med otroki in odraslimi). Kazalci na tej ravni opredeljujejo
ključne točke, ki v procesu predšolske vzgoje vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se
zrcalijo v otrokovem socialnem in čustvenem odzivanju, komunikaciji, vedenju,
pridobivanju novih izkušenj in znanja.

4.3 Pripomočki za ugotavljanje kakovosti
Raziskovalna skupina (glej Marjanovič Umek et al, 2002, str. 54) je izdelala metodologijo
za zbiranje podatkov o kakovosti v vrtcih ter na podlagi veljavnega kurikula in prakse v
slovenskih vrtcih pripravila pet pripomočkov:
• Vprašalnik za strokovne delavke in delavce,
• Vprašalnik za vodstvene delavke in delavce,
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•
•
•

Vprašalnik za starše,
ocenjevalno lestvico Zaželeno – dejansko in
ocenjevalno lestvico Kakovost na procesni ravni (obe ocenjevalni lestvici sta
namenjeni samoevalvaciji strokovnih delavk in delavcev).

Vprašalniki večinoma vsebujejo:
• vprašanja izbirnega tipa, kjer udeleženci na vprašanje odgovorijo tako, da
izberejo enega izmed ponujenih odgovorov,
• odprta vprašanja, kjer udeleženci na kratko opišejo tisto, po čemer sprašuje
vprašanje in
• ocenjevalne lestvice, kjer udeleženci na lestvici izberejo najustreznejšo
kategorijo.
V izolskih vrtcih in vrtcih v dveh drugih obalnih občinah namenjajo predvsem velik
poudarek vprašalnikom za starše, s katerimi vrtec pridobi veliko potrebnih in koristnih
informacij, sicer pa za strokovne delavce organizirajo izvajanje različnih delavnic za
izdelavo razvojnega načrta in s tem področja izboljšav.

4.4 Prostorska stiska v vrtcih omejuje kakovost
Zakon o vrtcih določa, da je bivanje drugega otroka v vrtcu za starše brezplačno, kar
pomeni, da stroške, ki bi jih imela otrokova družina, plača država, občinam pa ostane –
kot pri ostalih otrocih – plačilo razlike do polne cene programa.
Jasmina Vidmar iz Skupnosti občin Slovenije (glej Primorske novice, 2010, str. 2) pravi, da
slovenski vrtci pokajo po šivih in da je sistem brezplačnega vrtca za drugega in vsakega
naslednjega otroka, če je v vrtcu hkrati več otrok iz iste družine, prostorsko stisko le še
bolj razgalil. Eno je, kaj država predpiše, drugo pa, kaj občine zmorejo. Starši imajo sicer
pravico, a je ponekod ne morejo uresničiti, ker ni kapacitet.
V začetku leta 2011 bodo imeli pravico do brezplačnega vrtca vsi petletniki. Zakon je
sprva predvideval, da bo določilo o brezplačnem vrtcu za otroke, stare pet let, začelo
veljati že v začetku letošnjega leta, vendar je država zaradi gospodarske krize ta ukrep
zamaknila.
Tako kot javni vrtci pa so (pre)polni tudi zasebni. Na spletu najdemo tudi na stotine
mladih študentk in starejših upokojenk, ki za ceno med 200 in 700 evrov mesečno
ponujajo varstvo malčkov bodisi na svojem domu ali na domu staršev. Čeprav ni
nikakršnih garancij, da bo za malčke najboljše poskrbljeno, pa, kot kaže, črni in sivi trg te
dejavnosti cveti (Dnevnik, 2010).
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5 ORGANIZIRANOST IN KAKOVOST PREDŠOLSKEGA
VARSTVA V OBČINI IZOLA

5.1 Organiziranost predšolskega varstva v občini Izola
Po podatkih SURS je konec leta 2008 imela občina Izola približno 15.900 prebivalcev in se
po številu prebivalcev med slovenskimi občinami uvrstila na 29. mesto. Število živorojenih
je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v
tem letu pozitiven, znašal je 2,9 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine
odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000
prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 36,5. Seštevek naravnega in
selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 39,5 (v
Sloveniji 10,9).
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 494 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili
stari od 1 do 5 let, jih je bilo 74 odstotkov vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (70 odstotkov).

5.1.1 Vrtec Mavrica Izola
V sklopu Vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola delujejo trije vrtci, oziroma
enote vrtca, in sicer:
- enota Školjka,
- enota Livade in
- dislocirani oddelek Korte.
V spodnji tabeli so prikazani podatki o številu oddelkov in otrok v vrtcu Mavrica.
Tabela 3: Vključenost otrok v vrtec Mavrica Izola na dan 31. 12. 2009 oz. 31. 12. 2008

Število oddelkov/otrok
Število oddelkov v enoti Školjka
Število otrok
Število oddelkov v enoti Livade
Število otrok
Število oddelkov v Kortah
Število otrok
Skupaj število otrok

2009
16
288
7
126
2
26
440

Vir: Vrtec Mavrica (2010)
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2008
15
272
7
126
1
17
415

Grafikon 2: Število otrok vključenih v Vrtec Mavrica Izola
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Vir: Vrtec Mavrica (2010)

Če je vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, ali, če otrok ne dosega zakonsko
predpisanega kriterija za vključitev v vrtec, t.j. starost najmanj enajst mesecev, se otroka
uvrsti na čakalno listo in o tem pisno obvesti starše.
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega
pooblaščena oseba. Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v
posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija najprej izmed vlog za vpis otrok v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za
katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oziroma mnenje Centra za socialno delo o
ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in jih sprejme v vrtec. Preostale
vloge za vpis komisija ovrednoti po vnaprej določenih kriterijih (glej tabelo 4).
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Tabela 4: Kriteriji za vrednotenje vlog za vpis
Zap.št.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kriterij
Prebivališče staršev na območju občine Izola:
- oba starša skupaj z otrokom imata stalno prebivališče,
- eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno, drugi pa začasno bivanje,
- en starš v enostarševski družini (z ustreznimi dokazili) ima skupaj z
otrokom stalno prebivališče,
Otroci tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na območju občine Izola začasno
prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji
Otrok iz enostarševske družine
Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok
Sprejem dveh ali večje število otrok iz iste družine, ki so rojeni istega leta
Otrok je zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem letu in med letom ni bil sprejet
v vrtec
Otrok izpolnjuje zakonski pogoj za vključitev v vrtec (starost 11 mesecev) do
30.9. tekočega leta, oziroma v mesecu odprtja novega oddelka (v primeru, da
vrtec odpira nov oddelek med letom)
Na dan 30.9. tekočega leta oziroma v mesecu odprtja novega oddelka
(ko vrtec odpira nov oddelek med letom), bo otrok dopolnil:
10 mesecev
9 mesecev
8 mesecev
7 mesecev

Št.
točk
50
50
50
30
10
15
10
20
5
20

8
6
4
2

Vir: Uradne objave Občine Izola (2010)

5.1.2 Vrtec L'Aquilone
V Republiki Sloveniji sta se zaradi različnih zgodovinskih okoliščin in mednarodnih
obveznosti za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti razvila dva modela
vzgoje in izobraževanja. Na območju obalnih občin (Koper, Izola, Piran) ima italijanska
narodna skupnost vrtce in šole v svojem jeziku, vendar morajo otroke v vrtcih obvezno
seznanjati s slovenskim jezikom, v šolah pa je slovenščina obvezni predmet, medtem ko je
italijanščina obvezna v ustanovah s slovenskim učnim jezikom. Na narodno mešanem
območju Prekmurja, kjer živi madžarska narodna skupnost, poteka vzgojno izobraževalno
delo v vrtcih in šolah v slovenskem in madžarskem jeziku (glej Dodatek h Kurikulu za
vrtce na narodno mešanih območjih, 2002).
12. člen Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) določa, da se lahko javni vrtec z italijanskim
učnim jezikom organizira kot samostojen vzgojno-izobraževalni zavod ali kot enota
oziroma podružnica osnovne šole z italijanskim učnim jezikom. Vrtec z italijanskim učnim
jezikom L'Aquilone tako deluje v okviru osnovne šole Scuola Elementare "Dante Alighieri"
Isola – Izola.
Tudi v ta vrtec se lahko vpišejo otroci od 11 meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.
Vrtec sprejema otroke v svoje programe skozi celo leto na podlagi prijave. Če se za
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sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, o njihovem sprejemu odloča
komisija za sprejem otrok. Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Ob sprejemu otroka se izdela prednostni seznam. Prednost pri sprejemu imajo kandidati,
ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
1. starši otroka so pripadniki italijanske narodnostne skupnosti,
2. starši nameravajo vpisati otroka v Osnovno šolo Dante Alighieri,
3. starši ali eden od staršev otroka ima stalno prebivališče v občini Izola,
4. prednost pri vpisu ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija, upoštevajoč zgoraj navedeni prednostni
vrstni red, izdela prednostni seznam za sprejem otrok v vrtec na podlagi natančno
določenih kriterijev (glej spodnjo tabelo).
Tabela 5: Kriteriji za izdelavo prednostnega seznama za sprejem otrok v vrtec
»L'aquilone«

Kriterij
Starši ali eden od staršev otroka je študent s stalnim ali začasnim
prebivališčem v občini Izola
Otroku je bil odložen vstop v osnovno šolo
Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu
V vrtec je že vključen otrokov brat ali sestra
Sprejem dvojčkov
Družina z več vzdrževanimi otroki:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka
Sprejem otrokovega brata ali sestre v istem šolskem letu
Čakalna doba v tekočem šolskem letu: 6 mesecev ali več
od 3 do 6 mesecev
od 1 do 3 mesecev
manj od 1 meseca
Vir: Občina Izola
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Število točk
10
10
10
10
7
3
2
1
3
20
10
5
1

5.2 Kakovost predšolskega varstva v občini Izola
5.2.1 Prostorska problematika na področju predšolske vzgoje v občini
Izola
Problematika zagotavljanja prostorskih pogojev in z demografskimi gibanji povezane
prostorske stiske v vrtcih je v zadnjih letih pereč vseslovenski problem in ga ni mogoče
ločeno izpostavljati in obravnavati samo za občino Izola. Je pa dejstvo, da sodi izolski
vrtec Mavrica med najbolj zasedene vrtce na Obali. Sanda Mesič Jurin, pomočnica
ravnateljice vrtca Mavrica (glej Primorske novice, 2010, str. 2) pravi, da v njihovem vrtcu
opažajo v zadnjih dveh do treh letih povečano število vpisov, kar je povezano tako s
povečanim številom rojstev kot z dejstvom, da ima drugi otrok brezplačen vrtec.
Zapolnjena imajo vsa mesta, s septembrom so sprejeli več kot sto novih otrok, večinoma
starih od enega do treh let, na čakalni listi za sprejem med letom pa je trenutno še več
kot 80 malčkov.
V sodelovanju z občino je zato vrtec Mavrica letos oktobra nadaljeval z zadanimi ukrepi in
tako odprl dva nova oddelka, kjer so na novo sprejeli 28 malčkov. S tem še niso povsem
uspeli zadostiti povpraševanju, a je to velik korak za naprej. Prednost pri sprejemu v vrtec
imajo otroci iz občine Izola, upoštevajo pa še druge kriterije, navedene v pravilniku.
V zadnjih dveh letih beležijo namreč v občini nadpovprečno rast števila rojstev otrok, raste
pa tudi odstotek vključenosti otrok v programe vrtcev. Tako se izkazuje prostorska
problematika v smislu zagotavljanja normativnih pogojev za opravljanje osnovne
dejavnosti v obeh vrtcih, tako v vrtcu Mavrica kot v vrtcu L'Aquilone.
Vzroki za skokovito rast števila rojstev in vključenih otrok v zadnjih letih so različni in
kompleksni, deloma pa so povezani tudi s financiranjem ugodnosti za starše (enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka, ugodnosti pri subvencioniranju plačil za programe v
vrtcih, oprostitev plačila za mlajšega in vsakega nadaljnjega vključenega otroka,
subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje v vrtcih, in
druge ugodnosti, ki jih nudita predvsem občina Izola in država), migracijskimi procesi, itd.
Število novorojenih otrok v občini Izola je še posebej v zadnjih treh letih strmo naraslo, in
sicer:
• leta 2003 je bilo rojenih 125 otrok,
• leta 2004 je bilo rojenih 137 otrok,
• leta 2005 je bilo rojenih 131 otrok,
• leta 2006 je bilo rojenih 125 otrok,
• leta 2007 je bilo rojenih 162 otrok,
• leta 2008 je bilo rojenih 180 otrok,
• leta 2009 je bilo rojenih 183 otrok.
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Prav tako so zanimivi podatki o številu vključenih otrok v programe Vrtca Mavrica Izola po
letih, in sicer:
• v letu 2004 je bilo vključenih 312 otrok,
• v letu 2005 je bilo vključenih 326 otrok,
• v letu 2006 je bilo vključenih 337 otrok,
• v letu 2007 je bilo vključenih 357 otrok,
• v letu 2008 je bilo vključenih 415 otrok,
• v letu 2009 je bilo vključenih 440 otrok.
V občini Izola je v vrtcih uveljavljen fleksibilni normativ, ki omogoča oblikovanje
naslednjega števila otrok po oddelkih:
• v homogeni skupini prvega starostnega obdobja 14 otrok (zakonski
normativ 12 otrok),
• v heterogeni skupini prvega starostnega obdobja v dislocirani enoti Korte
14 otrok (zakonski normativ je 10 otrok), po sklepu Občine Izola (13. čl.
Odredbe o normativih in kadrovski pogojih za opravljanje predšolske vzgoje
- na podlagi soglasja MŠŠ),
• v heterogeni drugi starostni skupini 21 otrok (zakonski normativ 19 otrok),
• v homogeni skupini otrok starih 3-4 leta 19 otrok (zakonski normativ 17
otrok),
• v homogeni starostni skupini drugega starostnega obdobja 24 otrok
(zakonski normativ 22 otrok) in
• v kombiniranem oddelku 19 otrok (zakonski normativ 17 otrok).
Podrobnejše normative glede zagotavljanja prostorskih pogojev za izvajanje programov
vrtca določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Ur. list RS, št. 73/2000, 75/05, 33/08 in 126/08). Na otroka se zagotovijo praviloma
4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine. V notranjo igralno površino se
šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. igralnica,
dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. V igralno površino se ne vštevajo
tla, na katerih je prostor za fizioterapevtske vaje in počitek v razvojnem oddelku, ter
površina tal, namenjena garderobi otrok, določena v 20. členu pravilnika, če je le-ta del
osrednjega prostora. Dodatni prostor za dejavnosti otrok lahko vrtec nameni za povečanje
igralnic ali osrednjega prostora oziroma uredi več manjših dodatnih prostorov za
dejavnosti otrok. Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek.
Normative, ki so določeni v 68. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS, št. 73/2000, 75/05 in 33/08 in 126/08), bi
občine morale zagotoviti najkasneje do 1.9.2010 - gre za pogoj zagotovitve praviloma 4
m2 oz. najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka, na podlagi katerega bi imeli s
1.9.2010 47 otrok preveč v igralnicah drugega starostnega obdobja. Ministrstvo za šolstvo
in šport je podaljšalo rok za implementacijo 68. člena ter pripravilo spremembe in
dopolnitve navedenega pravilnika (pogoj zagotovitve 2,35 m2 notranje igralne površine na
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otroka najkasneje do 1.9.2012 in pogoj zagotovitve najmanj 3 m2 notranje igralne
površine na otroka do 1.9.2013).

5.2.2 Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v
programe predšolske vzgoje v vrtcih
Na podlagi povečanega vpisa otrok v programe predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola
so v začetku šolskega leta 2009/2010 odprli dva nova oddelka otrok, in sicer:
• en nov heterogen oddelek otrok prve starostne skupine v dislocirani enoti
vrtca Mavrica Izola v Kortah in
• en oddelek otrok prve starostne skupine v vrtcu L'Aquilone, ki deluje v okviru
SE – OŠ "Dante Alighieri" Isola - Izola.
Kljub temu, je bilo v obeh vrtcih na čakalni listi za sprejem v Vrtec Mavrica 28 otrok, za
sprejem v Vrtec L'Aquilone pa 26 otrok, od tega 10 otrok iz drugih občin.
Občinski svet Občine Izola je zaradi velikega števila otrok, ki zaradi prostorske stiske niso
bili sprejeti v vrtec, sprejel Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v
programe predšolske vzgoje v vrtcih.
Do subvencije so upravičeni starši, ki skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v
zakonitem roku vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti
kapacitete v vrtcih odklonjen, pod pogojem, da imata oba starša skupaj z otrokom stalno
prebivališče v občini Izola in je otrok dopolnil eno leto starosti.
Starši lahko uveljavljajo pravico do subvencije z vlogo pri občinskem upravnem organu,
pristojnem za področje družbenih dejavnosti. Vlagatelj mora vlogi obvezno priložiti pisno
obvestilo vrtca, da je staršem, na podlagi vpisa, odklonjen sprejem otroka v vrtec ter o
uvrstitvi otroka na čakalno listo. Višina subvencije znaša 100 evrov neto mesečno na
otroka, ki ni vključen v program predšolske vzgoje v vrtcu. Pravico do subvencije pridobi
vlagatelj na podlagi odločbe s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno
vlogo. Pravica do subvencije preneha z dnem vključitve otroka v program vrtca ali z
vključitvijo v šolo.

5.2.3 Možne rešitve prostorske problematike na področju predšolske
vzgoje v občini Izola
Občina Izola se je v zadnjih petih letih odzivala na sprotno reševanje prostorske
problematike ter v skladu z realnimi možnostmi in pogoji zagotovila materialne pogoje ter
podala soglasje za odprtje 14-ih novih oddelkov v izolskih vrtcih, upoštevajoč predvideno
odprtje 5-ih novih oddelkov v šolskem letu 2010/2011.
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Urad za družbene dejavnosti Občine Izola je poleg Pravilnika o subvencioniranju varstva
otrok, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje v vrtcih pripravil izhodišča za
dolgoročno rešitev prostorske problematike v izolskih vrtcih.
Statistične podatke o demografskih gibanjih in trendih bodo tudi v prihodnje sproti
upoštevali pri pripravi strokovnih podlag za sprejem Občinskega prostorskega načrta, ki je
trenutno v postopku priprave, kot tudi z naročilom ustreznih študij ob pripravi investicijske
dokumentacije za razreševanje prostorske stiske v izolskih vrtcih.

5.2.4 Cene programov vrtcev v občini Izola
V občini Izola je župan v skladu z ustanovitvenima aktoma vrtcev konec leta 2008 sprejel
sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcih, s katerim so se cene
programov dvignile. Nove cene programov so predstavljene v spodnji tabeli.
Tabela 6: Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcih v občini Izola

Program

CELODNEVNI PROGRAM (od 6 – 9 ur)
- oddelek prvega starostnega obdobja (od 1 - 3
let)
- oddelek drugega starostnega obdobja (od 3 - 6
let)
POLDNEVNI PROGRAM (od 4 - 6 ur,
kosilo+zajtrk)
- oddelek prvega starostnega obdobja (od 1 – 3
let)
- oddelek drugega starostnega obdobja (od 3 – 6
let)
KOMBINIRAN ODDELEK (od 6 - 9 ur)
- otroci obeh starostnih obdobij (od 3 - 6 let)

Vrtec Mavrica

SE-OŠ Dante
AlighieriVrtec L'Aquilone

521,35 EUR
361,62 EUR

483,72 EUR
339,61 EUR

425,58 EUR
274,19 EUR

/

416,61 EUR

398,85 EUR

Vir: Občina Izola (2010)

Zanimiv podatek je tudi cena živil, upoštevana v ceni programa za vrtec, ki mesečno
znaša 43,70 evrov, od tega je dnevno za zajtrk potrebno odšteti 0,57 evrov in 1,33 za
kosilo.
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Tabela 7: Izračuni ekonomskih cen programov v dveh izolskih vrtcih

I.

II.
indeks

starost.obd.
v EUR
Vrtec Mavrica
- veljavne cene
2006
- predlog 2009
Vrtec L'Aquilone
- veljavne cene
2006
- predlog 2009

indeks
starost.obd.
v EUR

468,58
521,35

304,48
1,11

392,33
483,72

361,31

339,61

indeks

/
1,18

312,71
1,23

kombiniran
oddelek
v EUR

461,61

347,45
1,08

398,85

1,14

Vir: Občina Izola (2010)

Staršem s stalnim prebivališčem na območju občine Izola se za otroka, vključenega v
celodnevni program prvega starostnega obdobja v Vrtcu Mavrica Izola, po Pravilniku o
plačilih staršev za programe v vrtcih določen znesek plačila dodatno zniža in tako na
otroka znaša 483,72 evrov mesečno.
Tabela 8: Cena programa za starše s stalnim prebivališčem na območju občine Izola

CP I. starost.
obd.
cena v EUR
Vrtec Mavrica
- ekonomska cena
- za starše
- najvišji prispevek
staršev po Pravilniku
(80%)
Vrtec L'Aquilone
- ekonomska cena
- za starše
- najvišji prispevek
staršev po Pravilniku
(80%)

CP II. star. obd.
Cena v EUR

CP komb. odd.
cena v EUR

521,35
483,72

361,62
361,62

416,61
361,62

386,97

289,04

289,04
*cena za II.
star.obd.

483,72
483,72

339,61
339,61

398,85
398,85

386,72

271,68

319,08

Vir: Občina Izola (2010)

Dodatne olajšave staršem za otroke vključene v izolska vrtca:
•

50% doplačilo občine za enomesečno neprekinjeno odsotnost otrok:
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Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu starši
prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 50 % določenega plačila po Pravilniku o
plačilih staršev za programe v vrtcih.
oprostitev plačila vrtca za tretjega otroka:
•
V skladu s sklepom Občinskega sveta št. 380-05-3/2005 z dne 21. 7. 2005 se
starše s stalnim prebivališčem v občini Izola, ki imajo v družinski skupnosti tri in
več predšolskih, šoloobveznih otrok in otrok, ki so jih po zakonu dolžni preživljati,
od katerih eden ali več otrok obiskuje vrtec, oprosti plačila za program vrtca (v
primeru treh otrok za enega otroka, v primeru štirih za dva otroka in v primeru, da
ima družina pet ali več otrok, so le-ti v celoti oproščeni plačila vrtca).
olajšava iz naslova stanovanjskega kredita oz. najemnine za stanovanje:
•
Na podlagi sklepa Občinskega sveta (Uradne objave občine Izola, št. 1 in 6/2007)
se staršem pri določitvi plačila vrtca upošteva kot olajšavo višina vplačanih anuitet
najetega stanovanjskega kredita ali višina najemnine za stanovanje tako, da se lete odšteje od bruto dohodkov družine v preteklem letu.
Če primerjamo ceno programov izolskih vrtcev in vrtcev v sosednjih občinah, Piranu in
Kopru, ugotovimo, da je cena programov izolskih vrtcev sicer zelo visoka, vendar
primerljiva s sosednjima občinama (v občini Piran so vrtci celo dražji kot v Izoli).
Tabela 9: Primerjava cen programov v vrtcih v treh obalnih občinah, veljavnih na dan
1. 2. 2010

DNEVNI PROGRAMI

OBČINA

1. STAROST.
OBDOBJE
(1-3let)

2. STAROST.
OBDOBJE
(3-6 let)

IZOLA

483,72

350,61

KOPER

476,60

343,00

PIRAN

562,06

382,57

2. STAROST.
OBDOBJE
(3-4 let)

401,42

KOMBINIRANI
ODD. 1. IN 2.
ST. OBDOBJA.

VZGOJNOVARSTV
ENA DRUŽINA

POLDNEVNI PROGRAMI
RAZVOJNI ODDELEK

1. STAROST.
OBDOBJE

407,73

2. STAROST.
OBDOBJE

KOMBINIRANI ODD.
1. IN 2. ST.
OBDOBJA.

274,19
977,70

417,98

449,65

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport RS (2010)
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306,06

334,39

6 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU STARŠEV S KAKOVOSTJO
PONUDBE VRTCEV V OBČINI IZOLA
Z raziskavo sem skušal ugotoviti zadovoljstvo staršev, ki imajo otroke vključene v izolski
vrtec, povezano s kakovostjo ponudbe vrtca. Do potrditve oziroma zavrnitve zastavljenih
hipotez sem poskušal priti na vzorcu petdeset družina s predšolskimi otroki. Staršem sem
postavil osem vprašanj.
Vprašanje 1: Ali ste zadovoljni z načinom vzgoje vašega otroka v vrtcu?
Tabela 10: Zadovoljstvo staršev z načinom vzgoje otroka

Odgovor
Zelo zadovoljni
Zadovoljni
Srednje zadovoljni
Nezadovoljni
Skupaj anketiranih:

Št. odgovorov Odstotek
6
12%
39
78%
4
8%
1
2%
50
100%
Vir: lasten

Pri prvem vprašanju so imeli starši možnost izbrati med štirimi možnimi odgovori. Rezultat
ankete med petdesetimi anketiranimi je pokazal kar velik odstotek zadovoljstva med
starši. Zelo zadovoljnih med anketiranimi je 12 odstotkov staršev, medtem ko je kar 78
odstotkov vprašanih z vzgojo zadovoljnih. Menim, da je to kar visoka ocena staršev, ki
imajo z načinom vzgoje v vrtcu le manjše pomisleke, ki postanejo zelo hitro zanemarljivi.
8 odstotkov predstavlja srednje zadovoljne starše, ki so najverjetneje mnenja, da bi bilo
na področju vzgoje otroka potrebno še precej narediti. 2 odstotka anketiranih, ki
predstavlja enega starša, pa sta z načinom vzgoje nezadovoljna. Ker je ta odstotek zelo
nizek, gre verjetno razumeti, da je ta starš kadarkoli z vzgojiteljem prišel v morebitni
konflikt oziroma nesporazum in zato povsem negativno ocenil to področje. S tem
vprašanjem sem tako potrdil zastavljeno hipotezo, ki se glasi: "Starši so zadovoljni z
načinom vzgoje v vrtcu".
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Grafikon 3: Zadovoljstvo staršev z načinom vzgoje otroka

Vir: lasten

Vprašanje 2: Kako ocenjujete, da je poskrbljeno za varnost vašega otroka, ko
ga zjutraj prepustite vzgojnemu osebju?
Tabela 11: Varnost otrok v vrtcu

Odgovor
1- zelo nizka varnost
2- nizka
3- srednja
4- visoka
5- zelo visoka varnost
Skupaj anketiranih:

Št. odgovorov Odstotek
0
0%
0
0%
5
10%
43
86%
2
4%
50
100%
Vir: lasten

Hipotezo "Starši menijo, da je za varnost njihovih otrok v vrtcu ustrezno poskrbljeno" sem
potrdil z zgornjim vprašanjem. Število pozitivnih odgovorov med anketiranimi je namreč
prevladovalo tudi pri tem vprašanju. Večina staršev (kar 86 odstotkov) je ocenila, da je
varnost otrok v vrtcu visoka. 4 odstotki vseh anketiranih so varnost ocenili kot zelo visoko.
Za nekoliko nižjo oceno se je odločilo 10 odstotkov vprašanih in varnost ocenilo kot
srednjo. Za oba negativna odgovora, tako za nizko varnost kot zelo nizko, se ni odločil
nihče od sodelujočih v anketi. Če na hitro povzamem odgovore, bi rekel, da bi bilo
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vzgojno osebje v obeh izolskih vrtcih z odgovori zadovoljno in bi potrdilo mojo zastavljeno
hipotezo.
Grafikon 4: Varnost otrok v vrtcu

Vir: lasten

Vprašanje 3: Ali menite, da je vzgojni kader v vrtcu dovolj strokovno
usposobljen za vzgojo vašega otroka?
Tabela 12: Mnenje staršev o strokovnosti vzgojnega kadra

Odgovor
Nadpovprečno strokoven
Strokoven
Manj strokoven
Nestrokoven
Popolnoma neprimeren
Skupaj anketiranih:

Št. odgovorov Odstotek
3
6%
43
86%
2
4%
2
4%
0
0%
50
100%

Vir: lasten

S tem vprašanjem sem želel potrditi ali zavreči hipotezo "Starši so zadovoljni s
strokovnostjo vzgojnih delavcev". Tudi tokrat so starši odgovarjali s pozitivnimi odgovori
in s kar 86 odstotki ocenili vzgojni kader kot strokoven. 6 odstotkov je bilo celo tistih, ki so
dali najvišjo možno oceno in se odločili, da je kader nadpovprečno strokoven. Dva starša,
ki predstavljata 4 odstotke med 50 anketiranimi, sta vzgojni kader ocenila kot manj
strokoven in ravno tak odstotek staršev se je odločilo za oceno nestrokoven. Kljub štirim
29

odgovorom, ki so bolj negativnega značaja kot pozitivnega, menim da je tudi pri tem
vprašanju zastavljena hipoteza potrjena.
Grafikon 5: Mnenje staršev o strokovnosti vzgojnega kadra

Vir: lasten

Vprašanje 4: Ali so po vašem mnenju bolj pomembne delovne izkušnje
vzgojnega delavca in sočutje do otroka ali visoka strokovna izobrazba in
uporaba najnovejših strokovno-izobraževalnih pristopov?
Tabela 13: Izkušnje ali visoka izobrazba

Odgovor
Izkušnje
Visoka strokovna izobrazba
Skupaj anketiranih

Št. odgovorov Odstotek
46
92%
4
8%
50
100%

Vir: lasten

S četrtim vprašanjem, ki se tudi navezuje na hipotezo o zadovoljstvu staršev z vzgojnim
kadrom, sem želel ugotoviti, kateri od dveh dejavnikov je po mnenju staršev bolj
pomemben, saj najverjetneje vpliva na število pozitivnih odgovorov v predhodnem
vprašanju. Starši so lahko izbirali med dvema možnima odgovoroma, in sicer ali so po
njihovem mnenju pri vzgojnem osebju bolj pomembne izkušnje oziroma visoka strokovna
izobrazba. Kar 46 staršev, ki predstavlja 92 odstotkov vseh anketiranih, je bilo mnenja, da
so izkušnje bolj pomembne od visoke strokovne izobrazbe.
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Vzgojni kader v vrtcu mora imeti ustrezno izobrazbo določeno s sistemizacijo delovnih
mest, ki jo določa ravnatelj vrtca na podlagi normativov in standardov v soglasju z
ustanoviteljem. Poleg izobrazbe mora vzgojno osebje opraviti tudi strokovni izpit, ki je
predpisan z zakonom in obvladati slovenski jezik ter jezik narodne skupnosti, ki velja tudi
za izolske vrtce. V tem sklopu vprašanj, ki se tudi nanaša na vzgojni kader, lahko
pritrdilno odgovorim na še eno zastavljeno hipotezo, in sicer da je vzgojno osebje na
ustrezni ravni.
Grafikon 6: Izkušnje ali visoka izobrazba

Vir: lasten

Vprašanje 5: Je bil vaš otrok sprejet v vrtec takoj ob prvem vpisu (takoj, ko je
izpolnjeval vpisne pogoje)?
Tabela 14: Sprejem otroka v vrtec ob prvem vpisu?

Odgovor

Št. odgovorov Odstotek
32
64%
18
36%
50
100%

DA
NE
Skupaj anketiranih:

Vir: lasten

Ena izmed pomembnejših hipotez, ki sem si jih v empiričnem delu diplomske dela zastavil,
se glasi: "Prostora v izolskih vrtcih primanjkuje". Starše sem spraševal, ali je bil njihov
otrok sprejet v vrtec ob prvem vpisu, takoj po izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Pri
analizi tega vprašanja je bilo pričakovati, da odgovori ne bodo drugačni kot v realnosti.
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Prezasedenost v izolskih vrtcih je v zadnjih treh letih zelo izrazita, kar kažejo tudi
pridobljeni odgovori. Kar 36 odstotkov anketiranih staršev ni imelo možnosti svojega
otroka vpisati ob prvem vpisu. Pridobljeni rezultati niso zanemarljivi, zlasti zaradi nizkega
števila anketiranih, ki dejansko kažejo stanje na področju presežnega števila otrok v
povezavi s kapacitetami v izolskih vrtcih. Tudi pri tem vprašanju je ob začetku postavljena
hipoteza potrjena.
Grafikon 7: Sprejem otroka v vrtec ob prvem vpisu?

Vir: lasten

Vprašanje 6: Menite, da je v drugih občinah prostorska problematika
primerljiva z Izolo?
Tabela 15: Seznanjenost s problematiko v drugih občinah

Odgovor

Št. odgovorov Odstotek
23
46%
9
18%
18
36%
50
100%

Da
Ne
Ne poznam problematike
Skupaj anketiranih:

Vir: lasten

S šestim vprašanjem sem želel izvedeti, ali so starši seznanjeni s tovrstno problematiko
tudi v drugih občinah. 23 staršev, ki predstavlja manj kot polovico sodelujočih v anketi (46
odstotkov), pravi, da je prostorska problematika v vrtcih v drugih občinah primerljiva z
Izolo, kar 18 odstotkov pa je takih, ki pravijo, da prostorska problematika v drugih
občinah ni primerljiva z izolsko. Ta odstotek je glede na nizko število anketiranih
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absolutno previsok in skupaj s predhodnim vprašanjem kaže in dodatno potrjuje
zastavljeno hipotezo, da v izolskih vrtcih res primanjkuje prostora. 36 odstotkov
anketiranih staršev pa s problematiko v drugih občinah ni seznanjenih. Ker je ta odstotek
zelo podoben odstotku sprejetih otrok ob prvem vpisu, gre najverjetneje sklepati, da so v
tem odstotku vključeni starši, ki so otroke vpisali ob prvem vpisu in jim ni bilo potrebno
povpraševati po prostih mestih v drugih vrtcih.
Grafikon 8: Seznanjenost s problematiko v drugih občinah

Vir: lasten

Vprašanje 7: V katero plačilno skupino mesečnih obveznosti vrtca vašega
otroka spadate? (V kolikor sodite v prve tri skupine, lepo prosim, če pod
opombe napišete ali na nižjo ceno vpliva več kot en otrok v družini, oziroma
vaš dohodek.)
Tabela 16: Plačilna skupina

Odgovor
Oproščen vseh stroškov
Do 100 EUR
Od 100 EUR do 200 EUR
Od 200 EUR do 300 EUR
Nad 300 EUR
Skupaj anketiranih:

Št. odgovorov Odstotek
2
4%
6
12%
11
22%
22
44%
9
18%
50
100%

Vir: lasten

Pri sedmem vprašanju sem določil pet plačilnih skupin in starše spraševal, v katero
plačilno skupino sodijo. 4 odstotki vseh anketiranih, kar predstavlja 2 starša, so stroškov
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vrtca v celoti oproščeni. Pri obeh starših je bil razlog oprostitve pod opombo napisan nizek
dohodek. Enako velja za 6 staršev, ki spadajo v drugi razred (do 100 EUR) in so kot razlog
prav tako navedli nizek dohodek. Pri obeh skupinah morajo starši imeti odločbo centra za
socialno delo, saj je le-ta pogoj za oprostitev oziroma znižanje cene vrtca. Pri tretjem
razredu (od 100 EUR do 200 EUR), v katerega sodi 22 odstotkov vseh anketiranih, pa je
bil večinoma odgovor pod opombami napisan več kot en otrok. Skoraj polovica staršev
spada v četrti razred, kar pomeni, da za ceno vrtca na mesec odšteje med 200 EUR in 300
EUR. Kar 18 odstotkov pa je takih staršev, ki na mesec plačajo več kot 300 EUR.
Grafikon 9: Plačilna skupina

Vir: lasten

Vprašanje 8: Kako ocenjujete ceno vrtca?
Tabela 17: Ocena cene vrtca

Odgovor
1- zelo nizka cena
2- nizka
3- srednja
4- visoka
5- zelo visoka
Skupaj anketiranih:

Št. odgovorov Odstotek
0
0%
1
2%
9
18%
17
34%
23
46%
50
100%
Vir: lasten
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Osmo vprašanje mi je bilo v pomoč pri potrjevanju zadnje zastavljene hipoteze: "Cena
programa v vrtcu je previsoka". Kar 40 staršev od 50 anketiranih se je odločilo za dve
najvišji oceni na lestvici, in sicer 34 odstotkov jih je bilo mnenja, da je cena visoka, 46
odstotkov pa pravi, da je cena zelo visoka, kar lepo ponazarja spodnji grafikon. Tak trend
odgovorov bi se zagotovo nadaljeval oziroma višal tudi v primeru, če bi anketiral celotno
populacijo staršev v izolskih vrtcih. Menim, da je cena vrtca absolutno previsoka, in
prepričan sem, da jo marsikateri starš zelo težko poravna.
Grafikon 10: Ocena cene vrtca

Vir: lasten
Ob zaključku analize vseh osmih vprašanj velja poudariti, da so pričakovanja staršev glede
kakovosti v vrtcih dosežena v veliki meri, kar pomeni, da je velika večina staršev z
načinom vzgoje in organizacije vrtca zadovoljna in nimajo večjih pripomb. Rezultati kažejo
izrazito pomanjkanje prostora za visok odstotek otrok in previsoko ceno vrtca. Menim, da
so rezultati odraz realne situacije v Izoli, zato bi morali pristojni do problema pristopiti
resno in z vsem zanimanjem.
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7 ZAKLJUČEK
Ker se v Sloveniji trenutno nahajamo v obdobju visoke rodnosti in fenomen velikega
števila otrok predstavlja velik problem v vrtcih, sem se želel posebej poglobiti v ta
segment in preveriti kakovost vrtcev, prostorske pogoje, opremo, strokovnost pedagoških
delavcev, način vzgoje in učenja, odnose s starši, varnost otrok in ceno programa v vrtcu.
Vodilo na samem začetku pisanja diplomske naloge je bilo šest hipotez, ki sem jih
oblikoval in jih nato potrdil v empiričnem delu. Zastavil sem sledeče hipoteze:
Hipoteza 1: Starši so zadovoljni z načinom vzgoje v vrtcu.
Hipoteza 2: Starši menijo, da je za varnost njihovih otrok v vrtcu ustrezno poskrbljeno.
Hipoteza 3: Starši so zadovoljni s strokovnostjo vzgojnih delavcev.
Hipoteza 4: Vzgojni kader v vrtcu je na ustrezni ravni.
Hipoteza 5: Prostora v vrtcu primanjkuje.
Hipoteza 6: Cena programa v vrtcu je previsoka.
Prve osnovne informacije sem pridobil v zakonodaji, ki ureja predšolsko varstvo in
ugotovil, da zakonodajalec zelo podrobno in natančno ureja obravnavano področje. Poleg
zakonodaje pa lahko vrtec v sodelovanju z občino s posebnimi pravilniki uredi druge
vidike delovanja vrtca. Prikazal sem potek in organizacijo predšolskega varstva v javnih in
zasebnih vrtcih ter predstavil pojem kakovosti in normativov, ki veljajo v Sloveniji na
področju predšolskega varstva. Posebej sem se pri predstavitvi osredotočil na vrtce v
občini Izola, kjer delujeta dva javna vrtca, vrtec Mavrica in vrtec L'Aquilone, zato sem v
diplomskem delu podrobneje predstavil delovanje javnega vrtca. Znotraj analize kakovosti
predšolskega varstva v občini Izola sem podrobneje proučil prostorsko problematiko
vrtcev v Izoli in ugotovil, v kolikšni meri in na kakšen način si občina Izola prizadeva
reševati prostorsko stisko v vrtcih. Občina Izola se je v zadnjih petih letih odzivala na
sprotno reševanje prostorske problematike ter v skladu z realnimi možnostmi in pogoji
zagotovila materialne pogoje ter podala soglasje za odprtje 14-ih novih oddelkov v izolskih
vrtcih, upoštevajoč predvideno odprtje 5-ih novih oddelkov v šolskem letu 2010/2011.
Statistične podatke o demografskih gibanjih in trendih bodo tudi v prihodnje sproti
upoštevali pri pripravi strokovnih podlag za sprejem Občinskega prostorskega načrta, ki je
trenutno v postopku priprave, kot tudi z naročilom ustreznih študij ob pripravi investicijske
dokumentacije za razreševanje prostorske stiske v izolskih vrtcih.
Nadalje sem pridobil podatke o trenutnih cenah programov vrtcev v občini Izola in jih
primerjal s sosednjima občinama. Ugotovil sem, da je cena programov izolskih vrtcev sicer
zelo visoka, vendar primerljiva s sosednjima občinama, Koprom in Piranom – v občini
Piran so vrtci celo dražji kot v Izoli. V Izoli so tako v primeru, ko je otrok, ki izpolnjuje
pogoje za vpis in je odklonjen vpisu v vrtec, staršem priskočili na pomoč s subvencijo v
višini 100 evrov. Druge olajšave občine Izola so na primer še 50% doplačilo občine za
enomesečno neprekinjeno odsotnost otrok, oprostitev plačila vrtca za tretjega otroka in
olajšava iz naslova stanovanjskega kredita oz. najemnine za stanovanje, ki omogoča, da
se staršem pri določitvi plačila vrtca upošteva kot olajšavo višina vplačanih anuitet
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najetega stanovanjskega kredita ali višina najemnine za stanovanje tako, da se le-te
odšteje od bruto dohodkov družine v preteklem letu.
Zame najbolj zanimiv del naloge je bilo poglavje, v katerem sem izvedel raziskavo o
kakovosti vrtca, vzgojnem osebju, prezasedenosti in cenah programov z namenom potrditi
zastavljene hipoteze. Z analizo odgovorov je bilo pričakovati skupni imenovalec obeh
vrtcev, to sta prostorska problematika oziroma prezasedenost in visoka cena programov.
Med petdesetimi anketiranimi starši otrok, ki so otroka vpisali v vrtec ob prvem vpisu, je
namreč kar 36 odstotkov takih, ki so bili zavrnjeni.
Splošna ugotovitev, ki izhaja iz analize obravnavane problematike, je torej ta, da sta
problema prostorske stiske in visoke cene programov vrtcev skupna večini slovenskih
vrtcev. Nobena izjema pri tem ni niti občina Izola, zato sem mnenja, da je v bližnji
prihodnosti tem vprašanjem potrebno nameniti veliko pozornosti in najti kratkoročne
predvsem pa dolgoročne rešitve za urejanje prostorske problematike (predvsem z
odpiranjem novih oddelkov vrtcev) ter nižanje cene programov v vrtcih (predvsem z več
olajšavami za starše pri plačilu vrtcev).
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7.
na:

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani starši,
sem Gregor Zrinski in končujem študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V sklopu diplomske
naloge, v kateri raziskujem razvoj kakovosti predšolskega varstva v občini Izola, sem se odločil
izvesti anketo.
Pred vami je vprašalnik, s katerim želim ugotoviti, kako starši ocenjujete kakovost izolskih vrtcev.
Obračam se na vas s prošnjo, da odgovorite na vprašanja tako, da izberete med možnimi odgovori.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.
Gregor Zrinski

1.)

Ali ste zadovoljni z načinom vzgoje vašega otroka v vrtcu?
- ZELO ZADOVOLJNI, POVSEM SO DOSEŽENA NAŠA PRIČAKOVANJA
- ZADOVOLJNI, VENDAR BI SE DALO ŠE KAJ POSTORITI
- SREDNJE ZADOVOLJNI, POTREBNO BI BILO ŠE VELIKO NAREDITI
- POVSEM RAZOČARANI IN NEZADOVOLJNI

2.)

Kako ocenjujete, da je poskrbljeno za varnost vašega otroka, ko ga zjutraj
prepustite vzgojnemu osebju?

Obkrožite ustrezno oceno:

1

2

3

4

5

Velja rastoča stopnja ocen: 1- zelo nizka stopnja varnosti, 5 - zelo visoka stopnja
3.)

Ali menite, da je vzgojni kader v vrtcu dovolj strokovno usposobljen za vzgojo
vašega otroka?
- NADPOVPREČNO STROKOVEN
- STROKOVEN
- MANJ STROKOVEN
- NESTROKOVEN
- POPOLNOMA NEPRIMEREN ZA TO DELOVNO MESTO

4.)

Ali so po vašem mnenju bolj pomembne delovne izkušnje delavca in sočutje do
otroka ali visoka strokovna izobrazba in uporaba najnovejših strokovnoizobraževalnih pristopov?
- IZKUŠNJE
- VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA

5.)

Je bil vaš otrok sprejet v vrtec takoj ob prvem vpisu (takoj, ko je izpolnjeval
vpisne pogoje)?
- DA
- NE
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6.)

Menite, da je v drugih občinah prostorska problematika primerljiva z Izolo?
- DA
- NE
- NE POZNAM PROBLEMATIKE

7.)

V katero plačilno skupino mesečnih obveznosti vrtca vašega otroka spadate? (V
kolikor sodite v prve tri skupine, lepo prosim, če pod opombe napišete ali na
nižjo ceno vpliva več kot en otrok v družini, oziroma vaš dohodek)
- OPROŠČENI VSEH STROŠKOV
- DO 100 EUR
- OD 100 EUR DO 200 EUR
- OD 200 EUR DO 300 EUR
- NAD 300 EUR
- OPOMBE: ____________________________________________________

8.)

Kako ocenjujete ceno vrtca?

Obkrožite ustrezno oceno:

1

2

3

4

5

Velja rastoča stopnja ocen: 1- nizka cena, 5- zelo visoka cena

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!
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