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POVZETEK
Naslov: Pravni vidiki zasebnih vrtcev
Avtorica: Lea Malovec
Mentor: prof. dr. Bojan Bugarič

V magistrski nalogi obravnavam tematiko predšolske vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji s
pravnega vidika. Predšolska vzgoja ima izreden pomen in v letih pridobiva še večji pomen. Sprva je bil
vrtec mišljen zgolj kot varstvo otrok, vendar je skozi leta razširil svoje funkcije in je sedaj vzgojno
izobraževalna ustanova, saj se že v vrtcih začenja prvo izobraževanje, ki poteka po nacionalnem planu
Kurikulum za vrtce. Predšolska vzgoja je prva vzgoja, s katero se sreča otrok, in ga lahko pomembno
zaznamuje za celotno življenje. Še posebej, ker študije kažejo, da imajo otroci izredno možnost
pomnjenja. Prav tako je predšolska vzgoja izredno pomembna z vidika staršev, saj organizirano varstvo
omogoča, da se starši oz. matere lahko čim prej vrnejo na svoja delovna mesta. Gre za pomemben vidik
z vidika organizacije zasebnega in poslovnega življenja. V Sloveniji je dovoljeno ustanavljanje
zasebnih in javnih vrtcev. Ko se omogoča tudi različne ostale oblike varstva, se država zaveda, kako
zelo pomembno je to za razvoj bodočih generacij. Hkrati to posredno krepi gospodarstvo. Magistrska
naloga je razdeljena na poglavja, ki predstavljajo ustanavljanje, financiranje in programe, ki se lahko
izvajajo v vrtcih, s poudarkom na razlikah med njimi. Na žalost velja splošno pravilo, da starši otroka
vpisujejo v geografsko najbližji javni vrtec in se ne poglobijo v možnosti, ki jih imajo z vpisom otroka
v zasebni vrtec. Hkrati je pomembno poudariti, da je javno šolstvo v Sloveniji dobro. Prav tako je dobro
poskrbljeno za predšolsko vzgojo in ta ni nikakor ogrožena s strani zasebnega šolstva. Kljub trudu je
dejansko zapisan samo določen segment, saj je to izredno široko področje, ki bi terjalo zelo poglobljeno
študijo še dodatnih vprašanj in poglobljenih odgovorov. Magistrska naloga je splošen prikaz širine in
kompleksnosti področja predšolske vzgoje in izobraževanja. Morda ne bo pomagala nekomu, ki želi
ustanoviti zasebni vrtec, a bo pomagala prikazati najpomembnejše segmente le-tega in samo delovanje
ter prednosti zasebnega vrtca.

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, predšolska vzgoja, javni vrtec, zasebni vrtec, javna služba,
kurikulum, javnoveljavni program, financiranje, ustanavljanje, koncesija.
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ABSTRACT
Title: Legal aspects of private kindergartens
Author: Lea Malovec
Mentor: Prof. Bojan Bugarič, PhD
In the master’s thesis, I discuss the topic of preschool education in the Republic of Slovenia from the
legal perspective. Preschool education has an outstanding significance and gains even bigger
significance in years. At first, the kindergarten was intended only as childcare. In years, however, it
spread its functions. Now, it is an educational institution, as the first education begins in kindergartens
and proceeds according to the national plan the Curriculum for kindergartens. Preschool education is
the first education encountered by a child. It can significantly mark him for his entire life. Especially
due to the fact that the studies show that children have an outstanding opportunity of remembering. At
the same time, preschool education is important for the parents’ perspective, as the organized daycare
enables that parents or mothers can return to their working positions as soon as possible. It is an
important aspect from the perspective of the organization of the private and business life. In Slovenia,
it is allowed to establish private and public kindergartens. When various other forms of daycare are
enabled, the government realizes how very important that is for the development of future generations.
At the same time, it strengthens the economy indirectly. The master’s thesis is divided into chapters
which represent establishment, financing, and programs which can be performed in kindergartens with
the emphasis on the differences between them. Unfortunately, there is a general rule that parents enroll
a child in the geographically closest public kindergarten and do not deepen into the opportunities they
have with the enrollment of a child in the private kindergarten. At the same time, it is important to stress
that public health in Slovenia is good. At the same time, it is well taken care of preschool education
which is by no means threatened by the private education. In spite of the effort, only a certain segment
is actually written, as this is an extremely broad area which would demand an in-depth study of
additional questions and in-depth answers. The master’s thesis is a general display of width and
complexity of the field of the preschool education. Perhaps, it will not assist someone who wants to
establish a private kindergarten. However, it will help to present the most important segments of that
and the operations itself as well as the advantages of the private kindergarten.

Keywords: education, preschool education, public kindergarten, private kindergarten, public service,
curriculum, publicly recognized program, financing, establishing, concession.
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1. Uvod
Dodobra smo zakorakali v novo šolsko leto. Za nekatere je bil to prvi dan v osnovni šoli, za nekatere
že v srednji šoli, za najmlajše je bil to prvi dan v vrtcu oz. prvi dan uvajanja v vrtec. V šolskem letu
2017/2081 je vrtec obiskovalo 86.703 otrok. Predšolsko vzgojo je izvajalo 953 vrtcev in njihovih enot,
od tega 849 javnih in 104 zasebnih. Velika večina otrok je obiskovala javne vrtce, in to kar 94,7 %.1
Vzgoja in izobraževanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, na vrhu katerega so univerze z
doktorskim študijem, začenja pa se s predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih. Obsega zapleteno
organizacijo in financiranje, vrsto učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Urejeno je s sistemskimi
zakoni in mnogimi podzakonskimi predpisi.2
Vrtec poleg varstva in izobraževanja otroka v času, ko so starši v službi, poskrbi za otrokov lastni način
dojemanja, izražanja in razmišljanja. Vsak starš si želi, da je otrok v zdravem, udobnem in prijaznem
okolju, ki bo maksimalno prispevalo k njegovemu razvoju. Zaradi pluralizacije vrtcev in programov, ki
se izvajajo, imajo starši večjo možnost izbire. Četudi bi si starši želeli, da bi lahko doma ostali z otroci,
današnji način življenja tega večinoma ne dopušča. Še pred desetletjem so velikokrat za varstvo otrok
poskrbeli stari starši, vendar to dandanes ni več mogoče, saj so tudi sami še v službah.
Z razvojem varstva predšolskih otrok je staršem omogočeno, da svobodno odločajo o organizaciji
svojega življenja ter bolje uskladijo poklicno in družinsko življenje. To zadeva predvsem ženske, ki se
morajo zaradi pomanjkljivih možnosti za tako uskladitev pogosteje kakor moški umakniti s trga dela
ali pristati na pogoje dela, ki ne omogočajo polnega izkoristka njihovih zmožnosti. Zato je evropsko
gospodarstvo prikrajšano za njihov proizvodni potencial, in sicer v trenutku, ko se srečuje z
gospodarskimi in demografskimi izzivi.3
Namen magistrske naloge je predstaviti sistem predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji. Izobraževanje
lahko razdelimo na štiri faze: predšolska vzgoja, primarno (osnovnošolsko), sekundarno (srednješolsko)
in tercialno izobraževanje (visokošolstvo). Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(v nadaljevanju »ZOFVI«)4 ureja prav vsa štiri področja, saj je splošni zakon s področja izobraževanja,
ki hkrati napotuje na specialne zakone za posamezne faze izobraževanja.

1

Tudi v šolskem letu 2017/2018 je osnovnošolcev več, srednješolcev pa manj kot v preteklih letih,
http://www.stat.si/StatWebArhiv/prikazi-novico?id=7398&idp=9&headerbar=7 (25. 7. 2018).
2
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/ (19. 7. 2018).
3
Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu – socialnemu odboru in Odboru regij, 2008,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0638 (22. 7. 2018).
4
Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj.
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2. Namen in osnove predšolske vzgoje in izobraževanja
Cilji vzgoje in izobraževanja so opredeljeni z zakoni in z vzgojnimi in izobraževalnimi programi.
Postavljeni so visoko in so primerljivi z drugimi izobraževalnimi sistemi v razvitih državah Evrope in
sveta.5
Vzgoja in izobraževanje sta dejavnosti, ki imata izrazito dolgoročne učinke. Človek v sistemu rednega
izobraževanja, četudi upoštevamo vse bolj poudarjeno nujo po vseživljenjskem izobraževanju in
izpopolnjevanju, pridobi temeljno znanje za vse dejavno življenje. ZOFVI je krovni zakon na področju
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, iz katerega lahko razberemo zelo široko paleto ciljev, ki
so med seboj tesno povezani in namenjeni temu, da vzgoja in izobraževanje res služita svojemu cilju.
Predšolska vzgoja je sestavni del širokega sistema vzgoje in izobraževanja. Je začetna in prva faza, v
katero vstopa posameznik, in je posebna, ker je ključna vzgojna funkcija in ne toliko izobraževalna
funkcija.
Cilji predšolske vzgoje 6 v vrtcih so zapisane v Zakonu o vrtcih (v nadaljevanju: »ZVrt«)7:
-

razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,

-

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,

-

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,

-

negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja,

-

spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora in kasneje tudi
branja in pisanja,

-

spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,

-

posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,

-

spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in

-

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.8

Razberemo lahko zelo široko paleto ciljev, ki so med tesno povezani in namenjeni temu, da vzgoja in
izobraževanje res služita svojemu cilju.

5

http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/ (19. 7. 2018).
Za še več ciljev vzgoje in izobraževanja glej 2. člen ZOFVI.
7
Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
8
4. člen ZVrt.
6
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Temeljna naloge vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja
družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.9
Glavna načela predšolske vzgoje so:10
-

načelo demokratičnosti (otroci se lahko vključijo v vrtce pod enakimi pogoji),

-

načelo pluralizma (gre za načelo enakih možnosti s pravico do izbire),

-

načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih (strokovni delavci morajo biti
ustrezno izobraženi in usposobljeni),

-

načela enake možnosti za starše in otroke,

-

pravica do izbire, drugačnosti,

-

ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja

2.1 Splošne značilnosti predšolske vzgoje:
Vključitev otroka v vrtec ni obvezna in je povsem prepuščena svobodi odločitvi staršev, ki odločajo o
otrokovem vpisu v vrtec. Do vstopa v šolo se vključujejo otroci, stari 11 mesecev. Če imajo otroci
posebne potrebe, je za njih posebej poskrbljeno, in sicer prek programa z dodatno strokovno pomočjo,
to je bodisi, ker so otroci posebej integrirani ali prek prilagojenih programov v razvojnih oddelkih. 11
Na podlagi 15. člena ZVrt poteka predšolska vzgoja v dveh starostih skupinah, in sicer:
-

prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let in

-

drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Na podlagi starostnih obdobij so otroci razdeljeni v oddelke, in sicer v oddelek prvega starostnega
obdobja (od 1 do 3 let) in v oddelek drugega starostnega obdobja (otroci od 3 do praviloma do 6 let).
Možen je tudi kombiniran oddelek, v katerega so vključeni otroci iz obeh starostnih obdobji. 12
Glede na trajanje programov in organizacijo lahko izvajalci ponudijo različne programe.
-

Dnevni program, ki se izvaja od 6 do 9 ur na dan, in poldnevni program od 4 do 6 ur. Ta program je
namenjen predvsem najmlajšim otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo. Program obsega vzgojo,
varstvo in prehrano otrok.13

9

2. člen ZVrt.
3. člen ZVrt.
11
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska
_vzgoja/ (20. 7. 2018).
12
Povzeto po 16. členu ZVrt.
13
14. člen ZVrt.
10
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-

Krajši program, ki obsega 240 do 720 ur na leto. Program je namenjen otrokom iz odročnih in
demografsko ogroženih krajev. Namenjen je sicer vsem otrokom, vendar se večinoma vpišejo starejši
otroci, in sicer od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Načeloma obsega zgolj varstvo in vzgojo, lahko pa
tudi prehrano. 14

-

Vzgojno varstvena družina je posebna oblika predšolske vzgoje, ki jo izvaja vrtec ali zasebni
vzgojitelj15 in poteka na domu vzgojitelja oz. njegovega pomičnega, ki je zaposlen v vrtcu ali na domu
zasebnega vzgojitelja. 16

-

Varuh predšolskih otrok: nov način izvajanja predšolske vzgoje uveden z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D17 iz leta 2008 v 24 a. členu ZVrt. Fizična oseba lahko opravlja
dejavnost varstva predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javnoveljavnega programa, kot varuh
predšolskih otrok. Pogoj je, da se vpiše v register pri pristojnem ministrstvu za predšolsko vzgojo.18
Varuh predšolskih otrok mora zadostiti pogojem glede izobrazbe19 in nekaznovanosti. Lahko varuje
skupino predšolskih otrok, ki ne sme presegati šest otrok. Te lahko varuje v stanovanjski stavbi, za
katero ima izdano uporabno dovoljenje. Za prostor in opremo mora zadostiti enakim pogojem, kot so
določeni v predpisu o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki ureja
prostore za otroke v vzgojno-varstveni družini in določbe predpisa, s katerim se podrobneje urejajo
vzgojno-varstvene družine.

14

Prav tam.
Status zasebnega vzgojitelja ureja 37. člen ZOFVI, ki določa pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati, in sicer
pogoje za vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, aktivno znanje slovenskega jezika, stalno prebivališče v RS,
opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja in da oseba ni v delovnem razmerju za polni delovni
čas. Zasebni vzgojitelj lahko opravlja dejavnost v sodelovanju z vrtcem, samostojno (izvaja vzgojo na domu) ali
se organizira kot vzgojno-varstvena družina. Prav tako mora izkazati ustreznost prostorov. Zasebnik se tudi vpiše
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
16
18. člen ZVrt.
17
Uradni list RS, št. 25/08.
18
Varuhu pripadajo sredstva, ki jih zagotovi občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče, za tiste
otroke, ki so vključeni na čakalni seznam v javnem vrtcu, in sicer v višini 20 % glede na ceno v javnem vrtcu.
19
Posameznik mora imeti končan najmanj program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja in
pridobljeno dodatno poklicno kvalifikacijo oz. izpolnjevat pogoje za strokovnega dalevca na področju vzgoje in
izobraževanja.
15
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2.2 Vpis v vrtec:
Otroke je mogoče na podlagi prijave in prostih mest vpisovati v javne vrtce vse leto.20 V primeru, da je
v vrtec vključenih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu posebna komisija za sprejem otrok.21
Vrtci morajo na svojih spletnih straneh objavljati informacije o številu mest,22 ki jih zagotavljajo za
predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, oz. podatek o predvideni čakalni dobi,
ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. Te podatke
so vrtci dolžni posredovati tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je oblikovalo posebno
informacijsko točko, namenjeno zainteresirani javnosti.23
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija24. Komisija na podlagi
kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vpisane otroke po doseženem številu točk od
najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na
starost in prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci,
ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.25
Starši otroka vpišejo tako, da oddajo vlogo v želeni vrtec in z vrtcem podpišejo pogodbo o medsebojnih
pravicah in obveznostih.26 Dolžnost vrtca je, da starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec
in o drugih pogojih za sprejem.

27

Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11

mesecev oz. ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela.
Občina, ki je ustanoviteljica več vrtcev, lahko določi, da se za vpis v vse vrtce na njenem območju
uvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok za vse njene vrtce.28 V
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20. člen ZVrt.
V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok
v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Kriteriji se določijo s točkami. Prednost imajo otroci
iz socialno ogroženih družin in s posebnimi potrebami.
22
Na podlagi 20. člena ZVrt mora vrtec najmanj enkrat letno objaviti javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
23
Povezava do spletne strani: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Default.aspx. Starši imajo tako z enega mesta
vpogled v evidence vseh vrtcev, ki delujejo na območju posamezne občine (javne in zasebne). Prav tako lahko
ugotovijo tudi ceno posameznega programa.
24
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki
jih vodijo v skladu z zakonom 20.a člen ZVrt.
25
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_
vzgoja/vpis_in_placilo/ (20. 7. 2018).
26
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
27
T. Colja, 2011, Pravna ureditev predšolske vzgojno varstvene dejavnosti, str. 27.
28
Na podlagi 20. f člena ZVrt se centralni čakalni seznam objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih na območju
občine in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine.
21
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tem primeru občina določi za vse vrtce enake kriterije.29 Z enotno evidenco se čakalni seznami združijo
in je tako jasneje, koliko otrok se želi vpisati in koliko prostih mest je potrebnih.

3. Pravna podlaga za ustanavljanje in delovanje predšolske vzgoje in
izobraževanja:
3.1 Mednarodni in evropski dokumenti
Mednarodno pravo in mednarodni dokumenti v več dokumentih opredeljujejo pravico do izobrazbe kot
temeljno človekovo pravico, do katere je upravičen vsak posameznik. Pravica je izrecno opredeljena v
Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah30, v Evropski konvenciji o zaščiti
človekovih pravic in osnovnih svoboščinah, Protokolu k EKČP, Konvenciji o združenih narodih o
otrokovih pravicah, Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in drugih
aktih.31
Prav tako Republiko Slovenijo zavezujejo akti na ravni EU 32, saj zaradi načela primarnosti veljajo
seveda tudi za Republiko Slovenijo kot njeno članico. Sprejeta zakonodaja mora biti v skladu s pravom
EU in hkrati uredbe veljajo neposredno.33
Na področju predšolske vzgoje je bilo sprejeto na ravni Evropske unije kar nekaj aktov. Zagotovo
najpomembnejše je Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko –
socialnemu odboru in Odboru regij – Uresničevanje Barcelonskih ciljev glede varstva predšolskih otrok
iz leta 2008.
Leta 1992 je Svet sprejel priporočilo34, v katerem si je kot enega glavnih ciljev zadal cenovno ugodno,
dostopno in kakovostno varstvo in istočasno spodbujanje k raznolikosti storitev takega varstva.
Predšolska vzgoja se mora v letih prilagoditi potrebam in željam staršev in še posebej samim otrokom
in njihovem razvoju. Hkrati je to zelo pomemben vidik glede zaposlovanja žensk.

29

20. F člen ZVrt.
26. člen Splošne deklaracije določa, da imajo starši »pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke«. Hkrati
je v dodatku 29. člena določeno, da imajo organi »pravico do ustanavljanja in opravljanja izobraževalnih
ustanov«.
31
B. Novak, 2004, Šola in otrokove pravice, str. 109.
32
Evropska unija (EU) ima svoj lastne pravni sistem. Temeljna načela so zapisana v ustanovnih mednarodnih
pogodbah. EU sprejema svoje zakone in druge pravne akt navedeni v 288. členu Pogodbe o delovanju EU: uredbe,
direktive, sklepi, mnenja in priporočila. Pravo EU, https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3-sl.do (17. 9.
2018).
33
Evropska komisija za človekove pravice je sprva zatrjevala, da se pravica do izobrazbe nanaša na vse stopnje
izobrazbe, vendar je s prakso v letih dopolnila tezo, da se pravica v prvi vrsti nanaša na osnovno izobrazbo.
34
92/241/ EGS, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a082a513-9509-481d-a41df4fd059cfc68 (6. 8. 2018).
30
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Barcelonski cilji iz leta 200235 so sestavni del evropske strategije za gospodarsko rast in širjenje
delovnih mest.36 Želeli so spodbuditi k dostopu do zaposlitve in ohraniti te med zaposlenimi, ki
postanejo straši. Predvsem se daje poudarek tu pri zaposlitvi ženskam, saj je to eno glavnih načel
doseganja enakopravnosti. In ker je materinstvo tesno povezano s tem, kako si ženske zastavijo
poklicno kariero, je pomembno, da se ženskam omogoči, da se zaposlujejo in ohranijo zaposlitev tudi
po porodu. To so sestavni deli evropske strategije za rast in delovna mesta. Njihov namen je povečati
stopnjo zaposlenosti mladih staršev, zlasti žensk, in tako prispevati k večji enakosti med moškimi in
ženskami. 37
Glavna cilji do leta 2010 lahko razdelimo na dve starosti skupini, in sicer zagotoviti varstvo:
-

za vsaj 90 % otrok od treh let do obveznega vpisa v šolo;

-

in vsaj 33 % otrok, mlajših od treh let.

Na tem področju EU zelo veliko dela predvsem Evropski svet, ki je marca leta 2006 sprejel »Evropski
pakt za enakopravnost med spoloma«. Komisija se je zavezala, da bo podpirala doseganje barcelonskih
ciljev tudi glede otroškega varstva. Komisija tako sofinancira ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega
in zasebnega življenja, tj. vzpostavitev otroškega varstva. Komisija kot sama nima neposrednih
pristojnosti, saj je to področje, ki je povsem prepuščeno samim državam članicam38. Države članice se
med seboj razlikujejo, predvsem kako se pristopi k usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.
Vendar so nekateri izzivi v zvezi z razpoložljivostjo, ceno in kakovostjo otroškega varstva kljub vsemu
skupni. 39 V obdobju med letoma 2007 in 2013 naj bi bilo po ocenah 2,6 milijarde EUR iz Evropskega
socialnega sklada namenjeno ukrepom za spodbujanje zaposlovanja žensk in njihove trajne
zaposlenosti. 40
Leta 2008 je bilo napisano prvo poročilo.
-

Glede prvega cilja, tj. 33 % delež vključenih otrok mlajših od treh let v vzgojno varstvene
ustanove, je bilo ugotovljeno, da je le 5 držav članic (Danska, Nizozemska, Švedska, Belgija

35

Barcelona Objectives, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/130531_barcelona_en_0.pdf (6. 8. 2018).
T. Colja, 2011, Pravna ureditev predšolske vzgojno varstvene dejavnosti, diplomsko delo, str. 12.
37
Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru
regij, 3. 10. 2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0638 (6. 8. 2018).
38
Države članice same sprejemajo zakonodajo, ki bo poskrbela za doseganje Barcelonskih ciljev. Prav tako same
skrbijo za strateške načrte.
39
Poročilo komisiji svetu Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij,
3. 10. 2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0638&from=SL str. 5
(7. 8. 2018).
40
Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru
regij, 29. 5. 2013, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/SL/1-2013-322-SL-F1-1.Pdf, str. 15 (7. 8.
2018).
36
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in Španija) uspelo preseči barcelonske cilje. 5 držav članic se je tem ciljem močno približalo
(Portugalska, Združeno Kraljestvo, Francija, Luksemburg in Slovenija), druge države pa se
ciljem niso približale in bi morale veliko storiti, da jih dosežejo.
-

Glede drugega cilja, tj. da je v starostnem obdobju od 3 let do obveznega vpisa v šolo 90 %
pokritost, je sedem držav članic EU doseglo cilje (Danska, Francija, Nemčija, Irska, Švedska,
Španija in Italija). Tri države so se približale; to so Nizozemska, Združeno kraljestvo in Ciper.

Leta 2013 je sledil ponovno pregled stanja, kjer so se zadeve vseeno nekoliko spremenile:
-

Le 10 držav članic Danska, Švedska, Nizozemska, Francija, Estonija, Portugalska, Slovenija,
Belgija, Luksemburg in Združeno kraljestvo je doseglo cilje o vključenosti 33 % otrok v prvem
starostnem obdobju. V 15 ostalih državah članicah je delež nižji od 25 %. V nekaterih državah
je delež celo nižji od 5 %.

-

Glede druge starostne skupine je enajst držav članic Belgija, Španija, Francija, Švedska,
Nemčija, Estonija, Slovenija, Irska, Danska in Združeno kraljestvo doseglo cilj 90 %. V
trinajstih državah članica je delež nižji od 80 %.

Slovenija je tako glede na poročilo dosegla oba cilja. Opazimo lahko zelo visok skok med letoma 2008
in 2013, kar je posledica leta 2008 sprejetega Zakona o vrtcih, ki je uvedel državne subvencije za
varstvo drugega otroka, kar je pomenilo, da se je veliko več otrok vpisalo v vrtce. Zakon o vrtcih je
tako v skladu s evropskim pravom, saj upošteva sklepe Evropskega sveta in hkrati v praksi prinaša
uspehe.

3.1.1 Zaveza do leta 2020:
Barcelonski cilji še vedno niso povsem doseženi. Potrebno bo še veliko vlaganja v razpoložljivost
storitev, predvsem za varstvo otrok mlajših od 3 let. Države članice morajo poskrbeti za kakovostne,
univerzalne storitve za vse.
Velik vpliv v posameznih državah ima zagotovo družinska tradicija in kultura. V določenih državah
imajo matere pravico do daljšega porodniškega in starševskega varstva in to vpliva na vpis otrok v
predšolsko varstvo. Prav tako izrazito vpliva kultura zaposlovanja mladih mam. V določenih državah
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se le 10 % otrok vpiše v ustanove predšolske vzgoje. Dostop do storitev varstva predšolskih otrok je
glavni dejavnik, ki vpliva na udeležbo žensk na trgu dela.41
Na starejšo skupino otrok, tj. starejši od 4 let, zagotovo vpliva dejstvo, da se večino staršev do takrat že
vrne v službo in da je tako varstvo dobro pokrito in tudi večinoma sofinancirano s strani države. Glavni
dejavnik je definitivno strošek predšolske vzgoje. V določenih državah se materam finančno bolje izide,
če so doma in skrbijo za otroke, saj bi jih varstvo več otrok stalo preveč. Prav tako na določitev vpliva
delovni čas mater. V Sloveniji se omogoča, da matere delajo najprej po 4 ure in nato po 6 ur in se
postopoma vračajo delati po 8 ur. Tako je otrokom delno omogočeno varstvo in delno tudi materam
ohranjanje zaposlitve.
Kot že rečeno, je vsaka evropska država sama pristojna za zakonsko določanje področja vzgoje in
izobraževanja. EU zgolj svetuje pri iskanju skupnih rešitev za širšo populacijo. Sodelovanje med
državami in hkrati skupno doseganje ciljev je sprejeto v strateškem dokumentu Izobraževanje in
usposabljanje 2020 42. Strateški okvir ET 2020 omogoča izmenjavo dobrih praks, učenje drug od
drugega, zbiranje in razširjanje informacij in dejstev o uspešnih praktičnih ukrepih ter svetovanje
in podporo pri reformah politike. 43
Ta na področju predšolske vzgoje predvideva, da naj bi bilo do leta 2020 v izobraževanje vključenih 95
% štiri- in petletnih otrok.44 To je skupina otrok, ki se bo kasneje vključila v osnovno izobraževanje. Ta
generacija otrok se bo potem vključila v osnovno šolo, zato je pomembno, da pred vstopom v obvezno
izobraževanje izkusijo in se navadijo avtoritete in skupine sovrstnikov.

3.1.2 Statistični podatki za Slovenijo:
Slovenija cilja 95 % vpisanih štiri- in petletnikov še ni dosegla, se mu pa vztrajno bliža. V šolskem letu
2017/18 je vrtec obiskovalo 93 % otrok te starosti, kar je za sedem odstotnih točk več kot pred desetimi
leti. 45 Hkrati to pomeni, da bo cilj dosegla v nekaj letih.

41

Prav tam.
EUROPE 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (7. 8. 2018).
43
Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020, http://ec.europa.eu/education/policy/strategicframework_sl (9. 8. 2018).
44
Prav tam. Prav tako določa, da se mora procent 15-letnikov, ki dosegajo slabe rezultate na področju branja in
naravoslovni pismenosti, zmanjšati pod 15 %. Na manj kot 10 % se mora zmanjšati procent tistih, ki do 24. leta
ne zaključijo šole. Najmanj 40 % prebivalcev v starostni skupini od 30 do 34 let naj bi imelo visokošolsko
izobrazbo.
45
Tudi v šolskem letu 2017/2018 je osnovnošolcev več, srednješolcev pa manj kot v preteklih letih,
http://www.stat.si/StatWebArhiv/prikazi-novico?id=7398&idp=9&headerbar=7 (25. 7. 2018).
42
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Delež otrok starih od 1 do 5 let, vključenih v vrtec za šolsko leto 2017/2018, je 8,4 %, kar je 86.703
otrok. V zadnjih letih se je število otrok v vrtcih povečalo za 41 %.46 Število otrok v vrtcih se še vedno
zvišuje, vendar ne zaradi večjega števila rojenih (število rojstev namreč v zadnjih treh letih počasi
upada), ampak predvsem zato, ker se povečuje delež otrok, ki jih starši vpišejo v vrtec.47
Tudi vključenost najmlajših (tj. otrok, starih eno in dve leti) v vrtce se povečuje; v 2017/18 je vrtce
obiskovalo 64 % otrok te starosti (v 2007/08 manj kot polovica).48

3.2 Ustava
Ustava Republike Slovenije49 se zgolj v redkih členih dotika področja vzgoje in izobraževanja, sprva v
2. členu s tem, da je Slovenija pravna in socialna država. Izrecno je staršem naloženo, da imajo pravico
in dolžnost vzdrževati, vzgajati in izobraževati svoje otroke, kar je temelj starševske pravice50.
Na podlagi 57. člena Ustave RS je izobraževanje svobodno.51 Država je dolžna ustvarjati možnost, da
si državljani pridobijo ustrezno izobrazbo.52 Država mora ustvariti tak pravni red, da se lahko

46

Za primerjavo, v šolskem letu 2005/2006 je vrtec obiskovalo 58.127 otrok.
Tudi v šolskem letu 2017/2018 je osnovnošolcev več, srednješolcev pa manj kot v preteklih letih.
http://www.stat.si/StatWebArhiv/prikazi-novico?id=7398&idp=9&headerbar=7 (6. 9. 2018).
48
Prav tam.
49
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
50
54. člen Ustave Republike Slovenije.
51
Svobodno izobraževanje je takrat, ko se posameznik povsem samostojno odloči, ali se bo izobraževal.
52
Prav na podlagi tega člena je Ustavno sodišče v odločbi: U-I-269/12 utemeljilo svojo odločitev, da je
financiranje zasebnih šol zgolj v višini 85 % ustavno sporno.
47
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ustanavljajo javne in zasebne šole.53 Za delovanje zasebnih šol je nujno potrebno, da država ustvari tak
pravni sistem, ki dopušča pridobitev javnoveljavne izobrazbe, pridobljene v zasebnih šolah.
V 75. členu ustava zagotovi svobodno izobraževanje in nalaga državi dolžnost, da v svojim delovanjem
ustvari možnost, da si lahko vsak državljan pridobi ustrezno izobrazbo. Hkrati Ustava v 41. členu
(svoboda vesti) določa, da imajo starši pravico, da v skladu s svojimi prepričanji zagotovijo svojim
otrokom versko in moralno vzgojo. 54
Ustavno sodišče je o financiranju zasebnega šolstva zapisalo: »Vprašanje je, ali mora država zagotoviti
tudi dejanski obstoj zasebnih šol, torej ali mora zagotoviti (so)financiranje. Ob upoštevanju ustavne
zahteve, da mora biti zagotovljena možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic,
je odgovor pritrdilen. Če naj bo ustavno zagotovljena pluralnost nosilcev izobraževanja dejansko
uresničena, je država dolžna ustvariti tudi finančne možnosti za to. Njen prispevek je sicer odvisen od
tega, koliko zmore, vendar pa mora biti podpora taka, da omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva.«55
3.3 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju56
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je konceptualna podlaga za vsebinskokurikularno in zakonodajno prenovo področja. Načelna in teoretična izhodišča, zapisana v uvodu Bele
knjige, se preoblikovana najdejo tudi v predlogu zakona. 57
V Prvi beli knjigi so zapisani cilji, ki jih morajo zasebne šole dosegati. To so:
-

Skladnost pravnega položaja zasebnega šolstva z mednarodnimi deklaracijami in
konvencijami, katerih podpisnica je Slovenija.

-

Bogatenje javne šolske mreže.

-

Jasnost in preglednost zasebnega šolskega sistema.

-

Možnost prehajanja med zasebnimi in javnimi šolami ter možnost nadaljevanja šolanja na
univerzi.58

Vsa zakonodaja na področju zasebnega šolstva mora slediti naslednjim ciljem:
-

načelo postopnosti in kontinuitete,

53

Ustavna odločba U-I-68/98: Odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol (temveč samo javne), v praksi zaradi
izredne rigidnostne težnje javnih šol načeloma ni več v sorazmerju s pojmovanjem demokratične družbe.
54
Ali bodo otroka starši vključili v vrtec in v katerega, je povsem prepuščeno njihovi izbiri.
55
U-I-68/98.
56
M. Šimenc, A. Fištravec, R. Globokar, B. Štrukelj, V. Tašner, 2011, Bela Knjiga: Zasebne šole in vrtci,
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf (11. 9. 2018).
57
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 13.
58
D. Križan, 2011, Poslanstvo zasebnih šol v Sloveniji, diplomsko delo, str. 11.
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-

združevanje tujih izkušenj in nacionalne posebnosti,59

-

načelo enakih možnosti in skrbi za kakovost,60

-

načelo povezovanja nadzora in sofinanciranja.61

3.4. Zakonska podlaga
3.4.1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Temeljni zakon v Republiki Sloveniji, ki določa področje vzgoje in izobraževanja, je Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: »ZOFVI«) 62. Široko področje
urejajo še ostali zakoni, kot so Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti
na področju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Zakon o
zavodih.
Zakon ureja pogoje za opravljanje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanje na
področjih:
-

predšolske vzgoje,

-

osnovnošolskega izobraževanja,

-

vzgoje in izobraževanje otrok, mladoletnih in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,

-

osnovno glasbeno izobraževanje,

-

nižje in srednje poklicno izobraževanje,

-

srednje strokovno in tehnično izobraževanje,

-

višje strokovno izobraževanje,

-

vzgoja in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih ter

-

izobraževanje odraslih.63

Zakon je oblikovan kot nadgradnja Zakona o zavodih in kot podstat področnih zakonov: Zakona o
vrtcih, Zakona o osnovni šoli, Zakona o gimnaziji, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju,

59

Pri razvoju zasebnega šolstva je pomembno, da se upošteva tradicija na Slovenskem in hkrati tudi bogate
izkušnje iz tujine.
60
Načelo je izredno pomembno predvsem z vidika, da lahko zasebno šolstvo prinaša tudi negativne posledice
predvsem glede nastajanja elitnih šol in kršenja načela enakosti. Če ni nadzorovano, lahko v sistem prinese
nezaželene oblike neenakosti. Glede na majhno število zasebnih šol trenutno te bojazni ni in zasebne šole bogatijo
javno mrežo šol.
61
M. Šimenc, A. Fištravec, R. Globokar, B. Štrukelj, V. Tašner, 2011, Bela Knjiga: Zasebne šole in vrtci,
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1201/1/Pages_from_pp_419-443.pdf (11. 9. 2018).
62
Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
63
1. člen ZOFVI.
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Zakona o izobraževanju odraslih ter zakonov, ki urejajo pravice otrok s posebnimi potrebami in pravice
pripadnikov italijanske in madžarske skupnosti. 64
6. člen ZOFVI določa izvajalce vzgojno izobraževalnih programov v Sloveniji po posameznih
stopnjah65:
-

Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci, zasebniki, na domu v posebnih primerih, zavod za vzgojo
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

-

Osnovnošolsko izobraževanje opravljajo osnovne šole, izobraževanje na domu pa zavod za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

-

Poklicno izobraževanje opravljajo nižje in srednje poklicne šole (kadar poklicno izobraževanje
poteka v dualnem sistemu, ga opravljajo nižje in srednje poklicne šole skupaj z delodajalci).

-

Osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo glasbene šole in zasebniki.

-

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje opravljajo srednje tehniške in srednje strokovne
šole.

-

Splošno srednje izobraževanje, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu,
opravljajo splošne in strokovne gimnazije (v nadaljnjem besedilu: gimnazije).

-

Višje strokovno izobraževanje opravljajo višje strokovne šole.

-

Visokošolsko izobraževanje: univerze, fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole.

-

Izobraževanje odraslih opravljajo organizacije za izobraževanje odraslih, šole in zasebniki.

ZOFVI ureja pogoje za opravljanje, načine upravljanja in financiranja vseh področjih vzgoje in
izobraževanja. Prav tako določa vsebino in postopek sprejemanja programa za predšolske otroke. Zakon
ureja tisto, kar velja enako za vrtce, osnovno šolo, gimnazije in poklicne in srednje šole. 66

64

K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 10.
Zakon za vsako posamezno področje določa, kdo lahko izvaja. Konceptualno je bil zakon zastavljen tako, da
lahko programe izvajajo le pravne osebe.
66
Zakon tako ureja tudi odnos med javnim in zasebnim šolstvom.
65
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Zasebnik kot izvajalec celotnega programa v skladu s področno zakonodajo je lahko le kot izvajalec
predšolske vzgoje, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Zakon o vrtcih omogoča, da se
organizira vzgojo in izobraževanje v varstveni družini oz. predšolska vzgoja na domu. 67

3.4.2 Zakon o vrtcih
Krovni zakon na področju predšolske vzgoje je Zakon o vrtcih (v nadaljevanju: »ZVrt«), ki je vstopil v
veljavo februarja leta 1996. Spremenjen in dopolnjen je bil že večkrat, in sicer v letih 2000, 2003, 2005,
2008, 2010 in nazadnje 2017. Zakon določa naloge, načela in cilje predšolske vzgoje.68 Temeljna naloga
vrtca je pomoč staršem v prvem obdobju otrokovega razvoja ter vključitve otroka v socializacijo. Gre
za pomoč pri skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družin in samega otroka. V vrtcu otrok
razvije svoje telesne in duševne sposobnosti.
Prav tako zakon ureja programe, ki se smejo izvajati v vrtcu. Zakon ureja tudi občasno varovanje otrok
na domu, financiranje, pogoje za izobrazbo strokovnih delavcev, delovno obveznost vzgojitelja in
pomočnika vzgojitelja. Zakon prav tako ureja vse bolj pereče pravno področje zbiranja osebnih
podatkov.69
3.4.2.1 Novela iz leta 2017
Leta 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih- Zvrt-F70. Novela sledi
sodobnim konceptom na področju predšolske vzgoje. Omogoča organiziranje oddelkov javnega vrtca
pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje in tudi organiziranje enote
ali oddelka javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe.71 Ta novost prinaša izboljšanje dostopnosti
staršev do programov vrtca.72

67

K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 20.
Zakon ureja tako predšolsko vzgojo, ki se izvaja v javnih in zasebnih vrtcih.
69
Varovanje osebnih podatkov je urejeno v VII. poglavju. Zakon tako določa, katere vse zbirke podatkov mora
vrtec voditi in kateri podatki se vpisujejo,to so evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok, evidenca
plačil staršev, evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč in evidenca upravičenih do sofinanciranja
plačil staršev iz državnega proračuna. Evidence se začnejo voditi s vpisom otroka v vrtec in se hranijo še eno leto
po izpisu oz. odstopu otroka iz vrtca.
70
Uradni list RS, št. 55/2017
71
4. člen ZVrt-F: Občina sklene dogovor o zagotavljanju programa za predšolske otroke, če so prostori skladni z
normativi in pogoji za prostor in opremo vrtca. Medsebojno razmerje se uredi s pogodbo, v kateri se lahko
dogovorijo, da imajo otroci zaposlenih pri zasebnem partnerju prednost pri vključitvi otrok v vrtec.
72
Ugodnosti, ki jih prinaša novela Zakona o vrtcih, http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10191/
(15. 9. 2018).
68
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Bistvena sprememba ZVrt je v tem, da sedanjega pomočnika vzgojitelja nadomešča z novo
poimenovanim vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojitelja73. Pri tem sta predlagatelj
zakona (Vlada RS) in Državni zbor sledila predlogu, ki ga je SVIZ posredoval Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport (predlog je bil podan na podlagi uveljavljenega koncepta predšolske
vzgoje, ki ga je podprla tudi stroka).74
Sprememba ZVrt prinaša še nekatere druge pomembne spremembe:
-

brezplačni krajši program za predšolske otroke v obsegu 240 ur letno,75

-

izboljšanje dostopnosti staršev do vrtčevskih programov,

-

poenostavljen postopek za znižano plačilo vrtca,

-

več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega
čakalnega seznama.76

3.5. Podzakonski predpisi
Na področju predšolske vzgoje in izobraževanja je bilo sprejetih kar nekaj podzakonskih aktov, ki
urejajo široko polje od kadrovskih pogojev, financiranja do osebnih podatkov. Poleg navedenih
pravilnikov so bili sprejeti še mnogi drugi kot npr. Pravilnik o publikaciji vrtca, Pravilnik o
dokumentaciji v vrtcu, Pravilnik o vzgojno varstvenih družinah in še mnogi ostali, vendar za samo
vsebino te magistrske naloge niso tako pomembni.
a) Pravilnik o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje.77
Določa stopnjo in smer izobrazbe, normativne in delovne obveznosti vseh zaposlenih v vrtcu
in strokovnih delavcev. Najpomembnejši je za sistemizacijo delovnih mest. Prav tako odloča o
normativih za oblikovanje oddelkov in spremstva otrok.78
b) Pravilnik o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.79

73

Tako poimenovanje je stopilo v veljavo dne 1. 9. 2018. 26. člen ZVrt-F. To ima za posledico, da je potrebno
spremeniti tudi kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Prav tako bo potrebno delovno mesto
vnesti v katalog delovnih mest.
74
Objavljene spremembe Zakona o vrtcih, https://www.sviz.si/objavljene-spremembe-zakona-o-vrtcih/ (15. 9.
2018).
75
Prav tam. To je program, namenjen otrokom pred vstopom v šolo. Spremembi so nasprotovali v SVIZ, zlasti
zaradi vprašanja, ali je to v korist otrokom. Ocenjujem, da se večjo vključenost otrok v vrtec eno leto pred vstopom
v OŠ lahko doseže predvsem na način, da država izdatneje sofinancira dnevni ali poldnevni program otrokom iz
socialno šibkejših družin in jim tako omogoči celoletno obiskovanje vrtca.
76
Prav tam.
77
Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18.
78
Več o izpolnjevanju kadrovskih pogojih v poglavju 6.3 Kadrovski pogoji glede zaposlenih.
79
Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17.
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Pravilnik določa predpise za zgradbo, v kateri se lahko izvaja predšolska vzgoja. Hkrati določa
tudi vso opremo, ki je ustrezna in primerna za opravljanje dejavnosti. Pravilnik je bil sprejet na
podlagi izrecne določbe 14. člena ZVrt.80
c) Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.81
S pravilnikom je urejen postopek za uveljavljanje znižanega plačila za programe predšolske
vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Določa lestvico plačilnih razredov in določa dohodke
in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila. Prav tako uveljavlja oprostitve plačila za
drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec.82
d) Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja
plačil staršem.83
Za namen sofinanciranja plačil staršem v javnih in v zasebnih vrtcih pravilnik določa postopek
in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna. Sredstva se vrtcem zagotavljajo v okviru
finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport.84

e) Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje85 - (Ur. l. RS,
št. 80/04).
Pravilnik določa podrobnejša navodila o načinu zbiranja osebnih podatkov, ki jih vsebujejo
zbirke, ki jih določa ZVrt z namenom, da se preprečijo nezakoniti in neupravičeni posegi v
zasebnost posameznika. Ta pravilnik določa vzpostavitev in vodenje evidenc, posredovanje
osebnih podatkov o otrocih in njihovih starših, določanje delavcev, pooblaščenih za obdelavo
osebnih podatkov, uničenje osebnih podatkov in pravice staršev v zvezi z zbirkami osebnih
podatkov.86
f) Kurikulum za vrtce.87

80

Več o prostorskih predpisih v poglavju 6.4. Prostorski pogoji.
Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS.
82
Prav tam 1. člen.
83
Uradni list RS, št. 76/08 in 40/18.
84
Prav tam 2. člen.
85
Uradni list RS, št. 80/04.
86
Prav tam 1. člen.
87
Kurikulum za vrtce, sprejet na 26. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 18. 3. 1999
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf (15. 9. 2018)
81
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Sprejet je bil leta 1999 na seji strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Danes je to
veljavni program, ki ga izvajajo vsi javni vrtci v Republiki Sloveniji. Temelji na tradiciji
slovenskega programa, vendar so vključeni tudi moderni pogledi in pristopi k predšolski vzgoji.
Prilagojen je za tako imenovane dnevne programe, vendar se lahko hkrati upravlja tudi za
poldnevni program. 88Več o tem v poglavju, ki je namenjeno programom.

4. Vzgoja in izobraževanje kot javna služba
Javna služba je vsaka dejavnost, ki je pravno regulirana, nadzorovana in nujno potrebna za obstoj in
razvoj družbe s strani države ter je tako edina izmed glavnih pomenov javne uporabe. Je aktivnost, ki
sodi v javni interes. Določa, ustvarja in nadzira jo oblast. Ne glede na to, ali javno službo opravlja javna
ali zasebna oseba, sodi v okvir javnega prava. Preko javnih služb se zagotavljajo javne dobrine in javne
storitve. Za samo izvajanje je odgovornost na podlagi zakona prevzela javnopravna skupnost. Za
izvajanje javne službe mora biti zagotovljena kontinuiteta in dostopna mora biti vsem brez
diskriminacije. Vendar kot taka ne sme zaspati v času in se mora razvijati skupaj z družbo. Nekatere bi
bilo mogoče zagotavljati tudi samo na trgu, vendar je v javnem interesu, da se izvajajo kot javne službe.
22. člen Zakona o zavodih (v nadaljevanju: ZZ)89 določa, da se javne službe opravljajo z zakonom
oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno
opravljanje zagotavlja v javnem mestu republika, občina ali mesto.
Zakonska opredelitev določene dejavnosti kot javne službe navadno povzroči, da država predpiše obseg
dejavnosti, ki se zagotavljajo v okviru javne službe, način in pogoje njenega opravljanja in
financiranje.90
Načela, ki se zasledujejo s javnimi službami, so:91
-

načelo enakopravnosti (vsi uporabniki imajo pravico dostopa),

-

načelo stalnosti, kontinuiranost izvajanja (javna služba se izvaja redno brez prekinitve),

-

načelo adaptiblnosti (prilagajanje prostoru in času),

-

načelo kvalitete (storitve morajo biti kvalitetne),

-

načelo varstva uporabnikov.92

88

Več o tem v poglavju št. 8, ki je namenjeno predstavitvi programom.
Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP.
90
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 27.
91
M. Škobar, Pravni in ekonomski vidiki javnega in zasebnega šolstva v Sloveniji, 2009, str. 28-29.
92
R. Bohinc, B. Tičar, 2007, Upravno pravo- splošni del, str. 170-175.
89
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4.1 Državne in lokalne javne službe
Javne službe delimo na državne in lokalne, odvisno od tega, kdo je dolžan zagotoviti javne dobrine in
storitve. Če je torej odgovorna država, govorimo o državnih javnih službah. Če je dolžna poskrbeti
lokalna skupnost oz. občine, govorimo o lokalnih javnih službah. Lokalne javne službe tako skrbijo za
dobrine in storitve za določeno prebivalstvo na določenem področju. Nekatere so obvezne in jih kot
take določa država z zakonom. Zagotavlja pa jih občina. Lokalne službe, ki so povsem v pristojnosti
občine, so fakultativne. To pomeni, da se občine same odločijo in jih zagotovijo in financirajo. S tem
se prilagodi vsaka občine na svoje specifične značilnosti93 in dviga raven kvalitete življenja v občini.94
4.2. Gospodarske in negospodarske javne službe
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah (v
nadaljevanju: »ZGJS« )95, ki pa žal ne daje splošne definicije. Posamezne gospodarske javne službe
urejajo področni zakoni.
Gospodarske javne službe zagotavljajo materialne javne dobrine in storitve, ki so trajno v javnem
interesu Republike Slovenije ali lokalnih samoupravnih skupnosti. Gre za zadovoljevanje javnih potreb,
ki jih ni mogoče zagotoviti na prostem trgu, kot je to npr. oskrba s pitno vodo, komunalna dejavnost,
komunalna storitev ipd. Oblast jih določi in načeloma tudi upravlja, v določenih primerih pa podeli
nadzor drugim osebam.
ZGJS jih dodatno deli na obvezne in izbirne. Obvezne so tiste, ki jih zakon določi in se izvajajo s strani
uprave ali drugih subjektov na celotnem ozemlju. Pri izbirnih je odločitev, ali se bodo izvajale,
prepuščena kasnejši odločitvi.96
Negospodarske javne službe so opredeljene v 1. členu ZZ, in sicer na področju vzgoje in izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, invalidskega in socialnega zavarovanja. Zavod je posebna statusnopravna oblika, namenjena opravljanju dejavnosti. S pojmom negospodarske javne službe razumemo

93

Javne službe pomembno oblikujejo vsakodnevno življenje lokalnega prebivalstva, saj določajo kakovost
življenja v mestu. To daje življenjsko razsežnost mestni skupnosti.
94
T. Colja, 2011, Pravna ureditev predšolske vzgojno varstvene dejavnosti, str. 14.
95
Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40).
96
ZGJS v 6. členu določa, da se lahko gospodarske javne službe izvajajo kot:
1. Režijski obrat.
2. Koncesija.
3. Javno zasebno partnerstvo.
4. Javna podjetja.
5. Gospodarski javni zavod.
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vse dejavnosti, ki jih ZZ našteva v 1 členu.97 Zakon je postavil temelje za privatizacijo določenih
dejavnosti, ki je bila do leta 1991 povsem izključena.
Zakon o zavodih določa zgolj dve obliki, in sicer:
-

javni zavod (npr. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),

-

koncesijo (značilneje za področje zdravstva).

Načeloma so negospodarske javne službe javno financirane iz proračuna in drugih javnih sredstev
(sredstva ZZZS). Le v manjšem obsegu so financirane s plačili uporabnikov.
4.3 Javne službe na področju vzgoje in izobraževanja
Javne službe na področju vzgoje in izobraževanja ureja 10. člen ZOFVI in spadajo med negospodarske
javne službe. Javna služba obsega programe za predšolske otroke, vzgojne programe domov za učence
in dijaških domov, vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami, ki jih sprejme pristojni strokovni svet, in izobraževalne programe, ki jih sprejme
pristojni minister, ter dejavnosti in naloge, potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, tj.
da so kot javne službe določeni vsi programi.
Pri tem je potrebno opozoriti na razliko med programom, ki se izvaja kot javna služba in javnoveljavnim
programom. Javnoveljavni programi so vsi programi, ki so sprejeti v skladu z zakonom ne glede na to,
ali jih izvajajo javni ali zasebni vrtci. Javna služba pa obsega le tiste javnoveljavne programe, ki jih
sprejme strokovni svet oz. minister in jih izvajajo vrtci, šole, ki imajo koncesijo.98
Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja se organizira javna mreža, ki jo
sestavljajo javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo koncesijo.99 Velja pripomniti,
da v to javno mreže ne spadajo vse zasebne šole, temveč le tiste, ki imajo veljavno koncesijo.
Te programe opravljajo javni vrtci in šole, javni domovi za učence in dijaški domovi, javni zavodi za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in javne organizacije za izobraževanje odraslih in na
podlagi koncesije tudi zasebni vrtci in šole oziroma domovi za učence in dijaški domovi, zavodi za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in zasebne organizacije za izobraževanje odraslih ter
zasebniki, če je tako določeno z zakonom.
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R. Bohinc, B. Tičar, 2007, Upravno pravo – splošni del, str. 134 in 179.
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 27.
99
11. člen ZOFVI.
98
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4.4 Javne službe na področju predšolske vzgoje
Vrtec je negospodarska javna služba, ki jo lahko opravljajo javni zavodi in zasebni vrtci, če pridobijo
koncesijo. Zaradi svoje pomembnosti more biti dostopna vsem prebivalcem glede na njihove potrebe.
Občine oz. lokalne skupnosti imajo kot eno temeljnih nalog, da ustanavljajo in financirajo vrtce, vendar
zgolj v tej meri, da zagotovijo same ali v sodelovanju z drugimi lokalnimi skupnostmi zadostno število
prostih mest in različnost.
Javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in seveda
izbiro programov v skladu drugim odstavkom 11. člena ZOFVI. Zagotavljanje predšolske vzgoje v
občinah hkrati omogoča visoko stopnjo zaposlenosti staršev, predvsem mam.
Če na območju občine stalnega prebivališča staršev100 ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec
nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v
skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh
začeti postopek101 za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. 102
Že na podlagi navedenega lahko vidimo, kako zelo pomembna je javna mreža in kako zelo pomembna
je dostopnost vrtcev. Prav tako lahko vidimo, da je zakonodajalec zagotovil visoko možnost
ustanavljanja novih oddelkov v vrtcih, da se lahko karseda velikemu številu otrok zagotovi predšolska
vzgoja.

100

10. člen ZVrt določa, da se kot občina stalnega prebivališča šteje občina, kjer ima tujec, zavezanec za
dohodnino, prijavljeno začasno prebivališče.
101
V tem primeru ima lokalna skupnost obveznost, da razpiše javni razpis za podelitev koncesije, saj ni dovolj
prostih mest za vse otroke v lokalni skupnosti.
102
10. člen ZVrt.
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5. Odnos med javnim in zasebnim
Koncept zasebnega šolstva, ki je bil zasnovan že Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, temelji na načelu,
da zasebno šolstvo dopolnjuje javno ponudbo in tako staršem omogoča večjo izbiro. Javno šolstvo tako
prispeva k večji prilagodljivosti samega javnega sistema in dopolnjuje javno mrežo (in je ne omejuje
ali ruši). Sistem javnega šolstva mora biti dovolj jasen in pregleden, da starši pri odločitvi za zasebno
šolo vedo, za kaj so se odločili. 103
Zasebno šolstvo ni del javnega šolstva, temveč je njegova dopolnitev, predvsem, ker ponuja možnost
obstoja šol in vrtcev, ki delujejo po drugih načelih kot javne šole in vrtci. Zasebni sektor omogoča
izbiro, ki vzgojo in izobraževanje izvaja v skladu z njihovimi verskimi in filozofskimi prepričanji.104
Zasebno šolstvo tako ne vstopa v prazno mrežo, ampak v prostor, ki je že dobro pokrit z javno mrežo,
vendar je potrebno v določenih segmentih to mrežo napolniti. Prav zato je potrebno do takega dopolnila
imeti pozitiven odnos.
11. člen ZVrt določa, da mora vrtec staršem v posebni publikaciji predstaviti programe, ki jih izvaja,
njihove cilje, vsebine in metode dela. Objaviti mora tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije
za splošno izobraževanje o ustreznosti programov.

5.1 Opravljanje dejavnosti na podlagi koncesije:
Kljub zakonodaji, ki omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev in šol, se še vedno veliko zasebnih
institutov odloči za delovanje preko koncesije. Koncesija se podeli zavodu, ki ni ustanovljen kot javni
zavod, vendar izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje javne službe.105 Na podlagi 28. člena ZZ se
koncesija ne podeli zgolj zasebnemu zavodu, ampak tudi podjetju, društvu, drugi organizaciji ali
posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Javni razpis za dodelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu s 74. Členom
ZOFVI.106 Koncesija se določi z aktom o koncesiji, ki je lahko zakon ali odlok občine ali mesta ali
odločba pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji).107

103

J. Krek, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenije, 1995, str. 238 (11. 9. 2018).
Prav tam. str. 239.
105
Zasebnemu vzgojitelju se tudi lahko dodeli koncesijo, če občina ugotovi, da je interes, da bi se oblikoval en
oddelek, pa to ni mogoče v javnem vrtcu. Podelitev koncesije je tako edini način, kako lahko zasebni vzgojitelj
pridobi občinska sredstva.
106
V javnem razpisu so navedeni dejavnost, ki bo predmet koncesije, pogoji za opravljanje dejavnosti, šolski
okoliš, čas, za katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, kriteriji za izbiro, rok, v
katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri, in drugi potrebni podatki.
107
R. Bohinc, B. Tičar, 2007, Upravno pravo- splošni del, str. 175.
104
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Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa z odločbo, ki ima naravo upravnega akta, ki
jo podeli za vrtec lokalna skupnost. Ta institut lokalne skupnosti uporabljajo, da zagotavljajo javno
mrežo, torej kadar prihaja do pomanjkanja mest v že ustanovljenih vrtcih. Občina namesto ustanovitve
novega vrtca zasebniku podeli koncesijo. Prav zato obvezen razpis koncesije določa ZVrt. Lokalna
skupnost more razpisati koncesijo, če v kraju bivanja ni zagotovljeno izvajanje javne službe oz. ni
prostih mest, vendar obstaja interes za vključitev tolikšnega števila otrok, da bi se lahko oblikoval en
oddelek.108
V pogodbi o koncesiji, ki mora biti v pisni obliki, se uredijo razmerja (pravice in obveznosti) v zvezi z
opravljanjem javne službe med koncedentom (lokalna skupnost) in koncesionarjem (zasebni vrtec).
Določijo se predmet koncesije, obseg izvajanja, začetek izvajanja, rok za odpoved koncesije in sredstva,
ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent. 109
Zakon določa, da se v primeru, ko koncesionar ne opravlja dejavnosti v skladu s koncesijo, lahko le-to
odvzame, in to šele po poteku roka, ki mu je bil postavljen za odpravo napak. V takem primeru je
lokalna skupnost dolžna poskrbeti za namestitev otrok. 110

5.1.1 Pravice in obveznosti izvajalcev koncesionarjev
Zavodi, ki javno službo vzgoje in izobraževanja opravljajo na podlagi koncesije, imajo glede
opravljanja javne službe pravice in dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda.111 Na podlagi koncesije
lahko zasebniki izvajajo le javnoveljavne izobraževalne programe, tj. zavezani so izvajati program, ki
ga je določila država – program, ki ga je sprejel minister in ne sam zavod. Take koncesije danes niso
več tako zelo priljubljene, saj si večina zasebnih šol želi izvajati svoj poseben program.
Glede na določbo 77. člena ZOFVI, po katerem se za koncesionarje smiselno uporabljajo določbe, ki
urejajo javne vrtce in šole, pomeni, da je položaj koncesioniranih šol enak položaju javnih šol v tistem
delu, v katerem opravljajo javno službo. To pomeni, da opravljajo enak izobraževalni program, kot je
določen za javne šole in to ne le za celoten izobraževalni program in ne le za obvezne predmete, kot to
velja za zasebne šole. Hkrati to pomeni, da uporabljajo kot obvezne učbenike in učila, ki jih potrdi
pristojni strokovni svet112, notranje se morajo organizirati enako kot javne šole (organi, svetovalna
služba, knjižnica).113
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K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI komentar str. 129.
75. člen ZOFVI.
110
76. člen ZOFVI.
111
23. člena ZZ.
112
21. člen ZOFVI.
113
Več o temu v členih od 46. do 68. ZOFVI.
109
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Na enak način jim je zagotovljeno financiranje (85. člen v zvezi s 77. členom). Ne gre jim le 85 %
sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na učenca v
javni šoli, kot je to določeno za zasebne šole, ampak je iz javnih sredstev zagotovljeno polno
financiranje dejavnosti, ki jo opravljajo kot javno službo. Vse šole lahko poleg javne službe oziroma
javnoveljavnih programov opravljajo še druge dejavnosti. O tem pouku in drugih dejavnostih odločajo
organi šole, pri oblikovanju katerih ima pomembno vlogo ustanovitelj (46. do 59. člen ZOFVI, 29. do
44. člen ZZ). V tem delu koncesionirane šole ohranjajo svoj zasebni značaj. 114
5.1.2. Koncesije za izvajanje osnovnošolske vzgoje in izobraževanja
Če je področje podeljevanja koncesij za izvajanje predšolske vzgoje še danes zelo pomembno za
zagotavljanje javne mreže, je potrebno izpostaviti, da je področje osnovnošolskega izobraževanja
povsem drugačno.
Na tej točki je potrebno izpostaviti še tiste šole, ki so pridobile koncesijo pred uveljavitvijo ZOFVI.
Zasebne šole, ki jim je bila koncesija podeljena pred uveljavitvijo ZOFVI in so želele ohraniti položaj
koncesionirane šole, so bile dolžne v skladu s 141. členom ZOFVI v štirih letih po uveljavitvi Zakona,
tj. do 15. 3. 2000 uskladiti program z Zakonom. Četudi tega niso storile, so ostale v veljavi določbe
koncesijske pogodbe o financiranju (tretji odstavek 141. člena v zvezi z drugim odstavkom 138. člena
ZOFVI).115 To pomeni, da so obdržale enako financiranje ne glede na spremembo programa.
Zasebne šole, ki jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvijo ZOFVI, se financirajo v enakem
obsegu kot javne šole v skladu s koncesijsko pogodbo (77. člen v zvezi s 85. členom in drugim
odstavkom 138. člena ZOFVI). Na področju osnovnošolskega izobraževanja se koncesije po uveljavitvi
ZOFVI in ZOsn leta 1996 niso podeljevale, zato je poln obseg državnega financiranja ohranila le
Waldorfska osnovna šola Ljubljana116, ki ji je bila koncesija podeljena že leta 1991.117
Kot temeljno izhodišče pri opredeljevanju medsebojnih obveznosti je treba upoštevati pravico otrok do
enako kakovostnih programov ne glede na to, ali so v javnem ali koncesioniranem vrtcu. Logično je,
da koncedentom zagotavlja enako višina plačila, saj tako zagotavlja javno mrežo. 118

114

U-I- 68/98.
Prav tam.
116
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 55. seji dne 30. 1. 2003 sprejel sklep, s katerim ugotavlja, da
izobraževalni program Waldorfske osnovne šole zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo uspešen zaključek
izobraževanja. S tem je ta program pridobil javno veljavnost. Na 93. seji dne 6. 7. 2006 je strokovni svet za splošno
izobraževanje sprejel še sklep, s katerim ugotavlja javno veljavnost Prilagojenega vzgojno-izobraževalnega
programa
Waldorfske
osnovne
šole
z
nižjim
izobrazbenim
standardom
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solst
vo/osnovna_sola/zasebne_osnovne_sole/ (20. 7. 2018).
117
U-I- 269/12.
118
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin Zgonc, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 146.
115
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6. Ustanovitev zasebnega vrtca
Na podlagi 40. člena ZOFVI javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma država glede
na to, v čigavi pristojnosti je ustanovitev javne mreže. ZOFVI v 41. členu posebej določa, da je za
ustanovitev javnega vrtce, glasbene šole, osnovne šole pristojna lokalna skupnost.
Zasebne vrtce oziroma šole lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe razen osnovne
šole, ki jo lahko ustanovijo samo domače fizične ali pravne osebe.
Samega postopka ustanavljanja vrtcev in šol ZOFVI ne ureja, saj je ta postopek določen že z Zakonom
o zavodih (v nadaljevanju: »ZZ« )119, Zakonom o gospodarskih družbah120 oziroma v drugih zakonih,
ki določajo postopke za ustavljanje posameznih statusnih oblik.121

6.1 Veljavne oblike
ZZ v 2. členu določa, da lahko zavod ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba, če ni za
posamezne vrste zavodov z zakonom določeno drugače.122 7. člen ZOFVI določa, da se vrtec oziroma
šola lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se organizira kot
organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe. 123
Če se javni vrtec ustanovi kot pravna oseba, je to mogoče le kot vzgojno-izobraževalni zavod. Kot
organizacijska enota se lahko ustanovi v okviru katerekoli pravne osebe, katere ustanoviteljica je
država, lokalna skupnost ali pravna oseba, ki jo je ustanovila država ali lokalna skupnost (pravne osebe
javnega prava) in imajo pravno osebnost na podlagi samega zakona.124
Vzgojno izobraževalni zavod je zavod125, ki kot pretežno dejavnost izvaja program za predšolske
otroke, javnoveljavne programe, javnoveljavne programe domov za učence in dijaških domov in
javnoveljavne programe predšolskih otrok s posebnimi potrebami, kot to določa 8. člen ZOFVI.

119

Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP.
Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.
US, 82/13, 55/15 in 15/17).
121
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 23.
122
ZZ v 1. členu določa, da se za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja lahko ustanovijo zavodi, če cilj
opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanja dobička.
123
Vrtec se lahko načeloma ne glede na to, kdo je ustanovitelj, ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali
gospodarska družba oziroma se organizira kot organizacijska enota drugega zavoda oziroma druge pravne osebe
javnega prava. ZOFVI s komentarjem str. 22,
124
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 22,
125
4. člen ZZ določa, da so zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon
in akt o ustanovitvi.
120
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Akt o ustanovitvi mora vsebovat vse sestavine, ki jih določa 8. člen ZZ. To so:
-

ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,

-

ime in sedež zavoda,

-

dejavnosti zavoda,

-

določbe o organih zavoda,

-

sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,

-

vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,

-

način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev
za delo zavoda,

-

pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,

-

določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,

-

medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,

-

druge določbe v skladu z zakonom.126

V ustanovitvenem aktu vrtca lahko ustanovitelj, ki je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, določi,
da se bodo vse ali posamezne spremljajoče dejavnosti (računovodstvo, pravno-kadrovske dejavnosti,
organiziranje prehrane, vzdrževanje, čiščenje prostorov in podobno) za vrtec izvajale v okviru služb
ustanovitelja. Če se prenesene naloge vrtca oziroma šole financirajo iz sredstev, ki jih ne zagotavlja
ustanovitelj, se je ta dolžan s financerjem predhodno dogovoriti o načinu plačila prenesenih nalog in
načinu nadzora nad namensko porabo sredstev, namenjenih za izvajanje prenesenih nalog.127
Na podlagi 44. člena ZOFVI se lahko javni vrtec ustanovi, če je zagotovljena vključitev vsaj desetih
oddelkov otrok. Ne glede na to se lahko na področjih, kjer je potrebno za zagotovitev javne mreže
vzgoje in izobraževanja, lahko ustanovi tudi vrtec, z manj oddelki. To so predvsem narodno mešana
območja, nerazvita območja. 128
Zasebni vrtec mora javnim vrtcem ustrezati z vidika vzgojnih ciljev trajanja programov, normativov.129
Na podlagi 33. člena ZOFVI morajo zasebni vrtci, ki izvajajo javnoveljavni program izpolnjevati
pogoje, predpisane za strokovne delavce, prostor in opremo, kot so določeni za javni vrtec.
Izpolnjevanje pogojev se pregleduje pri vpisu v razvid.130

126

Ker zakon ne predvideva kot posebnega akta tudi statut, se v akt o ustanovitvi zapišejo tudi določbe o notranji
organizaciji (postopek za izvolitev članov, pravice organov ZOFVI komentar str. 83.
127
42. člen ZOFVI.
128
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 87.
129
J. Gaber, 2008, Javno in zasebno šolstvo, str. 48.
130
O postopku vpisa v razvid več v naslednjem poglavju: 6.2.
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Vrtci, katerih ustanovitelj ni slovenski državljan, mednarodni vrtci, v katerih potekajo vzgojnoizobraževalni programi v tujem jeziku in po mednarodnih programih, se obravnavajo individualno.
Enako velja za vrtce, v katerih poteka program v tujem jeziku in po programu kakšne druge države, ne
glede na to, ali je bil njihov ustanovitelj slovenski ali tuj državljan. 131
Zasebni vrtci, ki pa izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati predpisane
pogoje zgolj glede pogojev glede prostora, saj se upošteva, da pri svojem delu potrebujejo drugačno
opremo in ne potrebujejo zadostiti pogoju glede izobrazbe.
7. člen ZOFVI v petem odstavku določa, da vrtec ne sme opravljati vzgojno izobraževalne dejavnosti,
ki se financira iz javnih sredstev, zaradi pridobivanja dobička. Določba pomensko vključuje tudi
zasebne vrtce, ki poleg programov, financiranih iz javnih sredstev, izvajajo tudi programe, ki so v celoti
financirani iz zasebnih sredstev. Zakonska omejitev se nanaša le na del, ki se financira iz javnih sredstev
in ne na celotno dejavnost zasebnih vrtcev. 132

6.2 Vpis v razvid
Za sam začetek delovanja ustanovljenega vrtca je treba šteti postopek vpisa vrtca v razvid, saj vpis vrtca
v sodni register ne zadostuje, da lahko začne le-ta delovati. Izvajalci vzgojno izobraževalnih programov
lahko začnejo delovati šele po vpisu v razvid pri Ministrstvu za šolstvo, vendar samega vpisa v razvid
ne pogojujejo s predhodnim vpisom v sodni register.133
V razvid morajo biti vpisani vsi izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja134 pred
začetkom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 135
Natančnejša pravila glede vpisa v razvid določa Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 10/09), ki določa da se vpis vodi po določbah
zakona, ki določa upravni postopek, tj. Zakon o upravnem postopku.136
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J. Gaber, 2008, Javno in zasebno šolstvo, str. 48.
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 23.
133
34. člen ZOFVI.
134
Programe, ki jih lahko zasebnik izvaja samostojno, določa področna zakonodaja. To sta predvsem programa
vzgojno varstvene družine, ki je določen v 18. členu Zvrt, in varuh predšolskih otrok v 24. členu ZVrt.
135
Vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja,
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_po
drocju_vzgoje_in_izobrazevanja/ (21. 7. 2018).
136
Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
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Če je ustanoviteljica izvajalca lokalna skupnost, pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba137, se
vpis v razvid začne na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži ustanoviteljica izvajalca ali izvajalec sam
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na zato predpisanem obrazcu, ki je sestavni del
Pravilnika. Prav tako je potrebno predlogu predložiti akt o ustanovitvi.138 Če je ustanoviteljica šole
država, se postopek vpisa v razvid začne po uradni dolžnosti.139
Vrtec se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in opremo,
ima javnoveljavni program in je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti izpolnjen tudi
pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo.140
Iz akta o ustanovitvi mora biti razvidna navedba programa predšolske vzgoje, ki ga bo zasebni vrtec
izvajal. Lahko se odloči za izvajanje Kurikuluma za vrtce, lahko izvaja svoj program, lahko pa program
po posebnih pedagoških načelih.141
Če zasebni vrtec ne izvaja javnoveljavnih programov, mora izvajalec predložiti sklep Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje, da program zagotavlja doseganje enakovrednih izobrazbenih ciljev, kot
jih dosega javni program. Pri programih, ki se izvajajo v skladu s posebnimi pedagoškimi načeli, je
potrebna ugotovitev strokovnega sveta, da program zagotavlja uspešen zaključek in ga je priznalo
ustrezno mednarodno združenje.142 Vrtec, ki izvaja lasten program mora predložiti mnenje o ustreznosti
programa za predšolske otroke.143
Vrtec oziroma šola se izbriše iz razvida:
-

če preneha izvajati javnoveljavni program,

-

če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano izvajati javnoveljavni program,

-

na predlog inšpekcije, če šola ali vrtec ne ravna v skladu s pravnomočno inšpekcijsko odločbo,
ki se nanaša na zagotovitev pogojev, potrebnih za vpis v razvid,

137

Zakon posebej ureja položaj zasebnega učitelja, ki lahko pridobi status, če izpolnjuje z zakonom določene
pogoje. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja v postopku vpisa v razvid, ki je konstitutivnega pomena za pridobitev
statusa. 8. člen Pravilnika določa: če predlog za vpis v razvid vloži fizična oseba, ki želi pridobiti status zasebnega
učitelja oziroma zasebnega vzgojitelja, ga vloži na predpisanem obrazcu in priloži fotokopijo svoje diplome.
Postopek se konča z izdano odločbo.
138
K vlogi je potrebno priložiti tudi uporabno dovoljenje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca.
139
5. in 6. člen Pravilnik o postopku vpisa izvajalcev javno veljavnih programov v razvid.
140
34. člen ZOFVI.
141
Predšolska vzgoja.
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vz
goja/ (16. 9. 2018).
142
Prav tam. Že potrjenih programov ni mogoče izvajati brez izrecnega dovoljenja in pristanka ustanovitelja
zasebnega vrtca, ki je program pripravil in pridobil pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje, ker bi to pomenilo poseganje v intelektualno lastnino, kot tudi nepreglednost in nepovezanost
zasebnih vrtcev, ki delujejo na podlagi posebnih pedagoških načel s strani mednarodnih združenj.
143
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI komentar str. 74
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-

če preneha obstajati.144

6.3 Kadrovski pogoji glede zaposlenih:
92. člen ZOFVI določa, da lahko vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu
opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci,
knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih
za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole.
Zaposleni se delijo na dve skupini, in sicer na strokovne delavce, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo in druge strokovne delavce. Drugi strokovni delavci pa so tisti, ki s strokovnimi delavci sodelujejo
pri izvajanju strokovnih nalog, ki jih je treba nujno opraviti. Strokovna, administrativna, tehnična in
druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.145 Vsi morajo pri svojem delu
zagotavljati kritičnost, objektivnost in pluralnost.
Zaposleni v vrtcu morajo imeti ustrezno izobrazbo146 z znanjem slovenskega jezika in opravljen
strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. Predpisano izobrazbo za strokovne delavce in
stopnjo izobrazbe določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta. 147
Drugi strokovni delavci morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest. Tudi za te
delavce velja, da morajo obvladati slovenski jezik. 148
Podrobne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni za delo v vrtcih, določa 40. člen ZVrt. Vzgojno
dejavnost v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelj, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja,
svetovalni delavec149, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.
Delo vzgojitelja je izredno pomembno, saj je to tista oseba, ki z otrokom preživi veliko časa in njegovo
delo najbolj vpliva na otrokov razvoj. Pomočnik vzgojitelja150 je tisti, ki pomaga vzgojitelju in sodeluje

144

35. člen ZOFVI.
92. člen ZOFVI.
146
Za vzgojitelja je potrebno da ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oz.
študijskem programu za področje predšolske vzgoje ali visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen
izobraževalni oz. študijski program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje.
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vz
goja/ (16. 9. 2018).
147
92. člen ZOFVI.
148
Prav tam.
149
To so psihologi, pedagogi, socialni pedagogi in defektologi.
150
Pomočnik vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za
področje predšolske vzgoje ali zaključen 4. letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi
otroki.
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vz
goja/ (16. 9. 2018).
145
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pri načrtovanju in pripravi delovnega procesa. V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega
polnega

tedenskega

delovnega

časa

vzgojiteljevo

delo

z

otroki

obsega
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ur,

151

delo vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko.
V skladu z 41. členom ZVrt obsega delovna obveznost vzgojitelja:
-

pripravo na vzgojno delo,

-

načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

-

delo s starši,

-

sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

Pri zasebnih vrtcih se glede na velikost vrtca (predvsem na število vpisanih otrok) ustanovitelj odloči,
koliko bo imel zaposlenih, da bo delo potekalo neovirano in da bo za vse otroke ustrezno poskrbljeno.
Na podlagi 35. člena ZVrt se za določitev delovne obveznosti in določitev plač zaposlenih v zasebnih
vrtcih uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnih vrtcih, če vrtcu pripadajo sredstva iz
proračuna občine.
Pogoje, predpisane za zaposlene v javnih vrtcih v skladu s 104. členom ZOFVI, veljajo enako tudi za
zaposlene zasebnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe. Zakon pa izvzema strokovne delavce, ki
izvajajo programe za predšolske otroke po posebnih pedagoških načelih. To so npr. Steiner, Montessori
in Declory, saj izvajajo posebne programe, za katere ni potrebno imeti enakih kompetenc kot za delavce,
ki izvajajo javne programe.152
Samo vsebino in postopek sklepanja delovnih razmerij se ureja v skladu z Zakonom o delovnih
razmerjih in kolektivno pogodbo za področno dejavnost.
Na podlagi 107. a člena ZOFVI je na področju vzgoje in izobraževanja prepovedano skleniti delovno
razmere z osebo, ki:
-

je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-

je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

151

41. člen ZVrt.
Izobrazba in usposabljanje strokovnega kadra poteka v skladu z mednarodno uveljavljenimi pedagoškimi
doktrinami v skladu z mednarodnimi združenji.
152
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Če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je oseba storila zgoraj navedeva kazniva dejanja, ji mora
delodajalec nemudoma odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, saj taka oseba ne sme
več opravljati dela v vzgojno izobraževalni ustanovi. Prav tako oseba, zoper katero je uveden kazenski
postopek za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi za delo
na področju vzgoje in izobraževanja. 153
ZOFVI v 105. členu določa, da se strokovni delavci strokovno izobražujejo in usposabljajo ves čas
svojega opravljanja poklica. Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter
napredovanja v nazive določi minister. Usposabljanje strokovnih delavcev pripomore k rasti predšolske
vzgoje. Brez stalnega kakovostnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na strokovnem,
didaktičnem in pedagoškem področju strokovno delo okrni in stagnira.154
Kako zelo pomembno je konstantno in kakovostno izobraževanje za zaposlene, je še posebej vidno pri
zasebnih šolah, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških programih.
Za primer lahko vzamemo Waldforsko šolo, ki za svoje učitelje zahteva dodatna izobraževanja, in sicer
strokovno usposabljanje, ki traja kar tri leta ob vikendih in vsakoletni tedenski poletni seminar. Za
zaposlene je pomembno, da pridobijo širši vpogled v današnjo družbo in potrebe za zdrav in uspešen
razvoj in vpogled v Waldorfsko pedagogiko. Učitelji naj bi pridobili sposobnost, da sledijo
psihološkemu razvoju otroka in prepoznavanju in razvijanju njihovih potencialov.155
Prav tako je Steiner trdil, da se morajo učitelji vse življenje izobraževati, če želijo učiti, in samo učitelj,
ki je temu predan, bo lahko navdihnil učence.156

6.4 Prostorski pogoji in primerna oprema:
Vrtec mora biti ustrezno opremljen, saj se otroci tam igrajo, izobražujejo in hkrati tudi določen čas
počivajo. Prostor mora biti primerno svetel, oprema mora biti v toplih barvah, na izbiro morajo imeti
dovolj igral, barvic in primeren prostor za počitek. Prostori morajo biti primerni za igranje in lažjo
komunikacijo. Za samo delovanje je lažje, če oprema omogoča hitro spreminjanje v drugo obliko
prostora.

153

107. a člen ZOFVI.
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 172.
155
Izobraževanje za waldorfske učitelje, http://www.waldorf.si/izobrazevanje/ (19..8..2018).
156
O Rodolfu Steinerju, http://www.waldorf.si/rudolf-steiner/ (19. 8. 2018).
154
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Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (v nadaljevanju:
»Pravilnik«)157 zelo natančno določa vse pogoje in normative, v katerih prostorih se lahko opravlja
dejavnost predšolske vzgoje in izobraževanja. O ustreznosti same stavbe in prostorov se odloča, preden
se vrtec vpiše v razvid.
Pravilnik je razdeljen na vsebinsko dva dela, in sicer določila, ki so namenjena v primeru, da se bo
vzgoja in izobraževanja opravljala v novogradnji ali če se bo izvajala v že zgrajenih stavbi, ki ni
namensko grajena za vrtec. Prav tako določa, kako morajo biti organizirani prostori v vzgojno-varstveni
družini.
Na podlagi 15. člena Pravilnika morajo biti prostori funkcionalno oblikovani glede na starost otrok, ki
omogočajo različne dejavnosti, in sicer tako načrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne.
Tako se zahtevajo minimalnih higienski zahtevki, vzdrževanje igral in ostalo orodje v učilnicah.
Sanitarije so ločene in prilagojene otrokom. Otroci morajo imeti možnost, da se odstranijo v osamo,
kadar postanejo zaspani oz. si to želijo.158
V stavbi vrtca so naslednji prostori:
A) prostori za otroke159
- prvega starostnega obdobja, (garderoba, igralnica, sanitarije, terasa ob igralnici)
- drugega starostnega obdobja, 160
- skupni prostori,
B) drugi prostori: 161
- prostori za strokovne delavce (skupni prostori, prostor za svetovalnega delavca, garderoba itd),162
- upravni prostori (pisarna ravnatelja, administracijo, računovodstvo, arhiv, sanitarije),163
- gospodarski prostori (kuhinja, shramba za živila, pralnica, shramba za opremo itd.), 164
- komunikacijske poti (vhod, hodniki, stopnice)165.

157

Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17.
A. Marinič, Pravni vidiki ustanavljanja zasebnega vrtca, diplomska naloga str. 12.
159
Na podlagi 17. člena Pravilnika mora imeti vsaka skupina svojo igralnico; hkrati mora vrtec imeti najmanj en
dodatni prostor za dejavnosti otrok več oddelkov in osrednji prostor. Hodniki in garderobe se lahko po potrebi
spremenijo v del igralnega prostora.
160
Glej 18. člena Pravilnika.
161
15. člen Pravilnika.
162
Glej 28. člen Pravilnika.
163
Prav tam. 29. člen.
164
Prav tam. 30. člen.
165
Prav tam. 31. člen.
158
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Na posameznega otroka mora biti zagotovljeno najmanj 4 m2 igralne površine, vendar ne manj kot 3
m2 notranje igralne površine (vsa površina namenjena dejavnosti otrok). Neto površina garderobe, ki
je praviloma v osrednjem prostoru, znaša za en oddelek vrtca najmanj 8 m2. Z osrednjim prostorom je
praviloma neposredno povezana igralnica, ki običajno meri med 50 m2 in 60 m2.166
Za opravljanje dejavnosti v stavbi, ki ni bila grajena za opravljanje dejavnosti vrtca, se smiselno
uporabljajo vse določbe Pravilnika za novogradnjo. Ne glede na to je določeno, da je lahko igralnica
razdeljena na največ tri med seboj nepovezane prostore. Najmanjša igralna površina na enega otroka je
1,5 m2.167
6.5 Jezik:
Na podlagi 3. člena ZOFVI je učni jezik v vrtcih slovenščina. Drugačna ureditev velja le na narodno
mešanih območjih, kjer lahko poteka poučevanje tudi v italijanskem in madžarskem jeziku, saj imata
narodni manjšini že na podlagi 64. člena Ustave pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku.
Na območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, se otroci v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v
slovenskem jeziku, seznanijo s italijanskim jezikom, v vrtcih, kjer poteka vzgoja v italijanskem jeziku,
pa se seznanijo s slovenskim jezikom (enojezične šole). Na območjih, kjer živi madžarska narodna
skupnost, poteka vzgojno delo v slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezična šola). 168
Strokovni delavci, ki izvajajo vzgojno izobraževalno delo, ga morajo izvajati v skladu z zakonom in
javnoveljavnimi programom. Na splošni ravni je določeno, da morajo strokovni delavci obvladati
slovenski knjižni jezik. To znanje dokažejo pri strokovnem izpitu,169 kjer se izrecno preverja tudi znanje
slovenskega jezika, ker je zelo pomembno, da učitelji obvladajo slovenski jezik. Pri učiteljih, ki niso
diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi
namestitvi.170
Kako pomembna so določila glede uporabe slovenskega jezika, se kaže tudi v 69. člen ZOFVI, ki
določa, da mora biti ime vrtca, razen imena vrtca, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna
skupnost, slovensko. Taka določba je namenjena zaščiti slovenskega jezika in tudi lažji prepoznavi
vrtca.

166

Prav tam. 19., 20.,21., člen.
Prav tam. 59. člen.
168
5. člen ZVrt, podobno tudi 5. člen ZOFVI.
169
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 155.
170
92. Člen ZOFVI.
167
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Prav tako mora ime zasebnega vrtca vsebovati poleg podatkov, določenih z zakonom, tudi označbo, da
je vrtec zaseben. Tako oznako mora vsebovati, da se zagotavlja prepoznavnost in da ne prihaja do
zavajanja staršev. Pri poslovanju sme vrtec uporabljati zgolj ime, vpisano v sodni register.
Hkrati mora ustanovitelj upoštevati tudi določila Zakona o zavodih, ki določa, da mora zavod vsebovati
oznako, dejavnost, ki jo opravljajo, tj. da je zasebni vrtec, in sedež zavoda.

7. Financiranje:
Zadnjih 20 let oz. več od uvedbe zasebnega šolstva ni bila pereča tema, ali v Sloveniji podpiramo
zasebno šolstvo, ampak v kolikšni meri ga bo država financirala. Sofinanciranje ni predvideno z
mednarodnimi konvencijami in normativi171, vendar je kljub temu široko uveljavljeno.172 Velika večina
evropskih držav zasebno šolstvo finančno podpira.173
Celotni izdatki za formalno izobraževanje v letu 2016 za Slovenijo so znašali 4,8 % BDP, kar znaša
okoli 1,893 milijarde EUR. Največji delež teh sredstev je namenjen osnovnošolskemu izobraževanju.
Za predšolsko izobraževanje gre 20,2 % teh sredstev. 174
Načelo pravičnosti pri dostopu do izobraževanja, izpeljano iz 57. člena Ustave, je pomembno zaradi
financiranja izobraževanja, saj mora biti financiranje zagotovljeno na tak način, da je dostopno
vsakomur.175
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:
-

javnih sredstev,

-

sredstev ustanovitelja,

-

plačil staršev,

-

donacij in drugih virov. 176

171

Javno financiranja je v polju proste presoje zakonodajalcev posameznih držav članic. Izhaja tudi iz Pogodbe o
delovanju Evropske unije. V skladu s točko e) 6. člena PDEU spada področje izobraževanja v dopolnjujoče
pristojnosti Evropske unije, kjer so dopuščeni le spodbujevalni ukrepi EU, ki ne nadomestijo ukrepov držav članic,
temveč jih le dopolnjujejo, izrecno pa je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav
članic (prva alineja četrtega odstavka 165. člena PDEU). Ustavna odločba U-I- 269/12.
172
Nizozemska celo v enaki meri kot javno šolstvo, zaradi česar je tam veliko zasebnih šol. V Skandinaviji ni
veliko zasebnih šol, saj je že javno šolstvo urejeno na zelo visoki ravni. Več v Key Data on Education in Europe.
173
Bela knjiga 2011, Zasebne šole in vrtci, dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/1201/1/Pages_from_pp_419443.pdf str. 426 (11. 9. 2018)
174
Javni izdatki za formalno izobraževanje tudi v 2016 (4,8 % BDP) nižji kot v letu prej,
http://www.stat.si/StatWebArhiv/prikazi-novico?id=7138&idp=9&headerbar=7 (11. 9. 2018)
175
M. Škobar, 2009, Pravni in ekonomski vidiki javnega in zasebnega šolstva v Sloveniji, str. 10.
176
25. člen ZVrt.
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ZVrt177 je obveznost zagotavljanja sredstev razdelil med lokalno skupnost in otrokove starše, ki imajo
stalno prebivališče na območju vrtca. Lokalna skupnost je primarno zadolžena zagotavljati predšolsko
vzgojo. Če imajo starši le začasno prebivališče, se obravnavajo enako, kot če imajo stalno prebivališče,
če je en starš zavezanec za dohodnino. 178
Zasebni vrtec je upravičen do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
-

če izvajajo najmanj poldnevni program,

-

če imajo vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, 179

-

če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in vzgojitelje predšolskih otrok –
pomočnike vzgojitelja za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in

-

če so dostopni vsem otrokom.180

Zasebnemu vrtcu zagotavlja sredstva občina.181 Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega
otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine,
zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v skladu z določili glede plačila za javni vrtec, če
bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 % teh
sredstev.182
ZOFVI iz leta 1996 je pri financiranju zasebnih šol vzpostavil ločitev zasebnih šol s koncesijo in
zasebnih šol brez nje.183 Šolam s koncesijo je država javni program financirala v enaki višini kot javnim
šolam, šolam brez koncesije pa v višini 85 odstotkov.184 Taka določba je bila sprejeta še v duhu želje
po spodbujanju ustanavljanja zasebnih šol. 100 % sredstev se nanaša na sredstva za plače in za

177

Posebej je financiranje za vrtce urejeno v ZVrt in ne z ZOFVI.
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 142.
179
Pred novelo leta 2008 je bila v zakonu določba, da mora imeti vrtec najmanj dva oddelka. Določba je bila
namenjena predvsem zaščiti učencev v zasebnih vrtcih, saj naj bi taka določba omogočala trajnost obstoja vrtca.
Vendar je proces skozi leta pokazal, da se noben zaseben vrtec še ni zaprl, torej ni ogrožen obstoj delovanja takih
zasebnih ustanov. Pogoj dveh oddelkov je zgolj ogrožal ustanavljanje zasebnih zavodov. Hkrati taka določba zelo
poostri prostorske zahteve za ustanovitev. Podobno tudi v Beli knjigi z leta 2011.
180
34. člen ZVrt.
181
Zasebni vrtci pridobijo sredstva po pogodbi, ki jo sklenejo z občino.
182
Drugi odstavek 34. člena ZVrt.
183
Posebnost je zakon določil tudi za tiste zasebne šole, ki jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvijo
zakona, saj se še najprej financirajo v skladu s koncesijsko pogodbo. Tako financiranje se ohrani, tudi za tiste
zasebne šole, ki bi po uveljavitvi novega 86. člena ne imela pravice do javnih sredstev.
184
Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega
proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo zakonske pogoje. 86. člen ZOFVI.
178
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materialne stroške na učenca. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko
vzdrževanje in opremo.185
Izmed petih zasebnih osnovnih šol je v programu 100-odstotnega financiranja iz javnih sredstev tako
danes upravičena samo Waldorfska šola Ljubljana, ki je bila ustanovljena pred letom 1996,. Od takrat
se koncesije na področju osnovnošolskega izobraževanja namreč niso več podeljevale. Ostale zasebne
osnovne šole se iz državnega proračuna financirajo v višini 85 odstotkov.186
7.1 Odločba Ustavnega sodišča: U-I-269/12
Ustavno sodišče je presojalo ustavno skladnost določbe ZOFVI, ki zasebnim šolam za izvajanje
javnoveljavnih programov obveznega osnovnošolskega programa namenja 85% sredstev, ki jih država
namenja za izvajanje takega programa v javnih šolah. Sporno določbo je presojalo glede na 57. člen
Ustave RS, ki izrecno določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih
sredstev.
Hkrati je potrebno poudariti, da delimo osnovne šole in (prav tako tudi vrtce) na tri dele, in sicer na
javne šole, zasebne šole, ki imajo koncesijo (ta je le ena in je povsem izenačena kot javna šola), in
zasebne šole brez koncesije. Te šole prav tako izvajajo javnoveljavni program, vendar poleg tega
ponujajo dodatne programe.
Vlada je pritrdila trditvam pobudnikom, medtem ko je državni zbor zatrjeval, da javnoveljavni programi
osnovnošolskega izobraževanja, ki jih kot javno službo izvajajo zasebne šole brez koncesije, vključuje
programe, ki jih programi javnih šol ne vključujejo ali jih ne smejo vključiti. 187
V obrazložitvi se je Ustavno sodišče opredelilo do že izdane ustavne odločbe št. U-I-68/98 oz.
natančneje 14. točko obrazložitve le-te, v kateri je zapisalo, da ima država zgolj dolžnost, da omogoči
posamezniku dostop do izobrazbe kot nujen minimum, ki ga more država zagotavljati. Hkrati se je že
v tej sodbi nakazovala načelna težnja, da se rigidno stanje javnih šol uredi v skladu z demokratično
državo. Kot že rečeno, je Ustavno sodišče dejalo, da mora država ustvariti tak pravni red, da se lahko
zasebne šole ustanovijo in da učenci pridobijo javnoveljavno izobrazbo, vendar se od države, da
financira nadstandardne ali razširjene programe, ki jih izvajajo zasebne šole, to ne pričakuje.

185

138. člen ZOFVI določa, da pripada zasebnim šolam tri leta po uveljavitvi zakona za posameznega učenca
oziroma dijaka 100 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške
na učenca oziroma dijaka, ne glede na določbo 86. člena zakona.
186
Odločitev je veliko pomembnejša kot si mislite, 2017, https://www.24ur.com/prva-odlocitev/otroci/vrtec-inosnovna-sola-izbrati-javno-ali-zasebno-ustanovo.html (3. 9. 2018).
187
U-I- 269/12.
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Ustavno sodišče je ugotovilo, da ni izkazan ustavno dopusten cilj, ki bi dopuščal tako razlikovanje, ko
gre za izvajanje javnoveljavnega programa kot javne službe. Odločilo je, da je tako financiranje
neustavno, če se nanaša na obvezen javnoveljavni program. Že na podlagi testa legitimnosti je določba
zakona neustavna.188 Zakonodajalcu je naročilo, da v roku enega leta odpravi ustavno neskladnost.
Ustavna pravica vsakega otroka do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja more biti
zagotovljena tistim, ki obiskujejo javno ali zasebno šolo. Tako omejevanje financiranja onemogoča
prav to ustavno pravico.
Seveda osnovna šola ni zastonj in tega so se zavedali že ob pisanju Ustave, zato niso vključili besede
brezplačno, saj so se zavedali, da tega država ne more zagotoviti vsaj v delu glede pripomočkov,
učbenikov in prehrane.
S tem ni bila vzpostavljena absolutna pravica posameznega otroka do brezplačnega osnovnošolskega
izobraževanja, pač pa dolžnost države, da z javnimi sredstvi organizira osnovnošolsko izobraževanje,
ki bo vsakomur zagotavljajo vključitev v eno od osnovnih šol iz javne mreže. 189
To, da je v Ustavi zapisano, da financiranje osnovnošolskega izobraževanja iz javnih sredstev,
zagotavlja učenkam in učencem pravico do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja.190
Ker je ta pravica povezana s ustavno dolžnostjo, se mora financirati iz javnih sredstev tisto
izobraževanje, ki je za učence obvezno. 191
Stroški zasebnih vrtcev in šol se delijo na tri dele:
-

na stroške izvajanja javnoveljavnega dela programa,

-

na stroške razširjenega vzgojno-izobraževalnega dela programa (ki je za posamezno
zasebno šolo specifičen in se razlikuje od programa v javnih šolah),

-

na stroške investicij in opreme.

Odločba ustavnega sodišča se torej nanaša zgolj na prvi del stroškov – torej na financiranje tistega dela
programa, ki je v javni in zasebni osnovni šoli enak. Ostale stroške bodo še vedno morali kriti starši
oziroma ustanovitelj šole.192
188

Ni bilo potrebne presoje ali je poseg nujen, primeren in sorazmeren v ožjem pomenu.
M. Šimenc, V. Tašner, 2016, Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, str. 11.
190
V pritrdilno ločenem mnenju Jan Zobca: Ključna je posameznikova svoboda, da izbere, v kateri šoli, javni ali
zasebni, se bo izobraževal. Zakonodajalec naj ne bi smel izbrati namesto njega in ga, četudi posredno, siliti k
vpisu v javno šolo. Manjše financiranje je tak posreden pritisk.
191
M. Šimenc, V. Tašner, 2016, Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, str. 31
192
Odločitev je veliko pomembnejša kot si mislite, 2017, https://www.24ur.com/prva-odlocitev/otroci/vrtec-inosnovna-sola-izbrati-javno-ali-zasebno-ustanovo.html (3. 9. 2018).
189
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7.2 Posledice odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: Sprememba Ustave ali
novela zakona?
Trenutno imamo v Sloveniji šest zasebnih osnovnih šol, kjer poučujejo javnoveljavni program:
-

Waldorfska šola Ljubljana,193

-

Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana,194

-

Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok,

-

Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod Waldorska šola Maribor,

-

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori,

-

Inštitut za celotno vzgojo in izobraževanje otrok LILA.

Zagotovo lahko trdimo, da je ustavna odločba dodobra razburkala laično in strokovno slovensko
javnost. Veliko člankov je bilo zapisano na to temo, veliko je bilo burnih razprav v medijih in perečih
razprav v državnemu zboru.
Do sedaj je država zasebne šole financirala v višini 85 %, in sicer obvezni ter razširjeni program (učna
pomoč, podaljšano bivanje in jutranje varstvo). Odločba Ustavnega sodišča je naložila zakonodajalcu,
da mora odpraviti ustavno neskladnost prvega stavka drugega odstavka 86. člena ZOFVI. Vlada, ki se
v času vložitve pobude na ustavnem sodišču strinjala s pobudniki, ni bila več na oblasti, ko je Ustavno
sodišče razsodilo o zadevi. Vlada195 je bila pred težko nalogo spremembe zakonodaje.196 Glede novele
zakona in kaj bi ta pravzaprav določala (predvsem glede vprašanja, kaj pravzaprav more država 100 %
financirati), so določene stranke predlagale, da se začne postopek spremembe ustave, ki bi uredil
financiranje zasebnih šol tako, da ZOFVI ne bi bil več v neskladju z Ustavo. Ustavnemu sodišču so
predvsem očitali, da si je vzelo pravico biti zakonodajalec. Decembra leta 2017 je v parlamentu potekala
razprava o Predlogu spremembe Ustave Republike Slovenije. Začetek postopka za spremembo Ustave
je potrdilo 60 poslancev. 197
Med poslanci ustavne komisije, ki je odločala o predlogu, ni bilo dvotretjinske večine za spreminjanje
ustavnega člena, zato se je ta možnost izjalovila in poslanci so bili znova postavljeni pred dejstvo, da
bo potrebno spremeniti zakon, če želijo upoštevati ustavno odločbo. Matični odbor je pripravil novelo

193

Edina zasebna šola, ki ima koncesijo in je 100 % financirana.
Na osnovni šoli Alojzija Šuštarja morajo starši prispevati k dodatnim uram petja in plesa, spoznavanje vere. V
sklopu pouka imajo tako tudi dneve ročnih spretnosti in duhovne dneve, kar znaša približno 30 EUR na mesec.
195
Pod vodstvom dr. Mira Cerarja.
196
Najtežje delo je imela predvsem glede notranjega usklajevanja znotraj vlade, saj so si koalicijske stranke
različno želele urediti pravno neskladje.
197
Šlo je za predlog, ki je predvideval spremembo Ustave tako, da javno veljavnega programa, ki ga izvajajo
zasebne osnovne šole, državi ne bi bilo treba financirati 100 %.
194
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ZOFVI, ki je bila plod mnogih razprav. Ministrstvo je predlagalo, da država obvezni javni program
financira v celoti, tj. v skladu z Ustavno določbo. Razširjeni program pa najprej zgolj 85-odstotno, kot
je bilo pred novelo. Povsem posebne programe, ki so pa specifika vsake zasebne šole, pa država ne bi
financirala, kar ni niti do sedaj. 198
Prvi predlog novele je bil v Državni zbor predlagan aprila 2017, vendar je bil že znotraj koalicije
neusklajen. Novela je vključevala financiranje obveznega program, razširjeni del programa pa še vedno
najprej 85 %. Za določeno koalicijsko stranko predlog ni bil sprejemljiv, zato so želeli dodati amandma,
da se 100 % financira zgolj obvezni, razširjeni pa ne.
Zakonodajno-pravna službe Državnega zbora je ob tem opozorila, da bi bila lahko takšna rešitev
ustavno sporna, saj ustava "posamezniku zagotavlja, da mu država pravnega položaja ne bo arbitrarno
poslabšala". Rešitev bi po opozorilih predstavnikov zasebnih osnovnih šol financiranje države celo
zmanjšala.199
Glede na opozorila, da bi lahko taka novela povzročila novo neustavnost, so se v stranki SMC odločili,
da pripravijo dopolnitev novele, ki je vključevala financiranje razširjenega javnega programa 65 %,
vendar za tak predlog ni bilo potrebne uskladitve. Poslanci so decembra 2017 glasovali o predlogu
odbora, saj nobeno dopolnilo ni prejelo zadostne podpore. Predlog novele je bil decembra zavrnjen s
strani koalicijskih strank, ker ne želijo v taki meri financirati zasebne šole. Hkrati naj novela ne bi dovolj
natančno postavila ločnice med zasebnim in javnim šolstvom. Proti je bila tudi opozicija, ki meni, da
je tudi taka vsebina novele protiustavna, saj bi bilo potrebno financirati tudi razširjeni program 100 %.
Če ne bo prišlo do potrebne spremembe zakona, obstaja možnost, da bo Ustavno sodišče samo rešilo
problem. Junija 2016 je bila vložena nova pobuda za oceno ustavnosti. Če ustavno sodišče ugotovi, da
so dosedanji zakonodajni postopki bili neuspešni za uskladitev zakona z ustavo, lahko Ustavno sodišče
določi nov način izvršitve.

7.3 Plačilo staršev za vrtec:
Način plačila in višino plačila sta do leta 2012 urejala tako ZVrt kot Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih.200 Po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUJPS201 z dne
198

Leto 2017: Spodletel poskus vzpostavitve ustavnega financiranja zasebnih šol, 2017,
http://www.edusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=210642 (20. 8. 2018).
199
Prav tam.
200
Uradni list. RS, št. 129/06.
201
Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17.
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1. 1. 2012 – pa ta ureja način in pogoje za subvencioniranje programov iz javnih sredstev, ki je hkrati
prinesel veliko sistemskih novosti.202 Ni zgolj le procesni predpis, ampak je tudi materialni predpis za
pridobitev določenih socialnovarstvenih pravic. Zakon ureja veliko večino denarnih prejemkov, pravic
do subvencij in plačila iz javnih sredstev. Med drugim uzakonja tudi pravico do znižanega plačila
vrtca.203
Participacijo staršev zakon določa le pri ceni programa.204 Vanjo so vključeni stroški za plače, prejemke
in davke ter prispevke zaposlenih v vrtcu in za materialne stroške. Naveden domicilni princip je
uveljavljen ne glede na to, ali starši vključijo svoje otroke v javni vrtec oz. zasebni vrtec s koncesijo ali
zasebni vrtec brez koncesije, če slednji izpolnjuje pogoje financiranja na območju lokalne skupnosti, v
kateri imajo stalno prebivališče.205 Tudi javno šolstvo pravzaprav ni zastonj, saj starši plačujejo tudi
javni vrtec.206
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo izda pristojni center za socialno delo (CSD).
Na podlagi 24. člen ZUJPS se višina plačila za vrtec določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9
dohodkovnih razredov.207 Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki
pa plačajo 77 % cene programa; prav tako tisti starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so
zavezanci za dohodnino.208
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki
jim je določeno z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. To je
eden od ukrepov, s katerimi se spodbuja večje število otrok.209 Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo
starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira
iz občinskega proračuna.210

202

ZUJPS izrecno v 64. členu določa, da z dnem pričetka njegove uporabe preneha veljati členi ZVrt, ki določa
plačilo vrtca. Prav tako zakon določa, da se ne uporabljajo večina členom Pravilnika o plačilih vrtca.
203
VDSS Psp 643/2015.
204
Potrebno je izračunati, koliko znašajo stroški zaposlenih, materialov in storitev, za izvajanje programov.
205
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 142.
206
Prav tako morajo starši za otroke v osnovni šoli plačati prehrano, delovne zvezke, in šolo v naravi. Po podatkih
Eurostata 8,1 % sredstev prispevajo starši ps://www.mladina.si/?__rewriter=1&id=176482&.
207
Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok
vključen.
208
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino, plačujejo polno ceno programa.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zupjs_II_knjizica.pdf (2. 9.
2018).
209
Vpis in plačilo,
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vz
goja/vpis_in_placilo/ (3. 9. 2018).
210
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1.
9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/.
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Cene zasebnih vrtcev so v določenih vrtcih primerljive s cenami v javnem vrtcu, vendar na splošno
velja pravilo, da so zasebni vrtci nekoliko dražji, saj je izhodiščna cena vrtca dražja. V zasebnih šolah,
ki niso nič ali so minimalno sofinancirane s strani javne oblasti, je plačilo šolnine zato zelo pogosto in
znesek včasih zelo visok. 211
Če ima zasebni vrtec koncesijo, bodo plačali povsem enak znesek, kot če bi otrok obiskoval javni vrtec,
vključno z občinskimi popusti. Če vrtec koncesije nima, bo plačilo višje. Upoštevali bodo sicer
uvrščenost staršev v plačilni razred po isti metodologiji kot v javnih vrtcih, občina pa bo primaknila 85
odstotkov cene javnega vrtca glede na plačilni razred.212
Starši se morajo tako ob odločitvi, da otroka vpišejo v zasebni vrtec, zavedati, da bodo najverjetneje
plačali višji znesek kot v javnem vrtcu.
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M. Šimenc, A. Fištravec, R. Globokar, B. Štrukelj, V. Tašner, 2011, Bela Knjiga: Zasebne šole in vrtci
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf (11. 9. 2018).
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Odločitev je veliko pomembnejša kot si mislite, 2017, https://www.24ur.com/prva-odlocitev/otroci/vrtec-inosnovna-sola-izbrati-javno-ali-zasebno-ustanovo.html (3. 9. 2018).

40

8. Program predšolske vzgoje in izobraževanja
Na področju izvajanja različnih programov predšolske vzgoje so zasebni vrtci tisti, ki ponujajo možnost
izbire, saj program, ki se izvaja v zasebnih vrtcih, določi ustanovitelj oziroma ustrezni organ v skladu
z aktom o ustanovitvi. Različnost se lahko doseže z različnimi pedagoškimi pristopi, ki jih vzgojitelji
uporabljajo pri delu, z igračami in materiali, ki se glede na pedagoške pristope med seboj razlikujejo.213
V skladu s 17. členom ZOFVI se vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa zasebne
šole določita z aktom o ustanovitvi. Za določanja programa214 zasebnega vrtca so dodatni pogoji
določeni v 13. členu ZVrt, ki določa, da mora program vsebovati določila glede trajanja, cilje in vsebino.
Zasebni vrtci, ki želijo izvajati lastni program, morajo najprej pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje215 o ustreznosti programa, ki mora biti strukturiran
kot program, kot je to določeno za tiste, ki jih sprejme pristojni svet.

216

Meril, ki bi določala, kako

strokovni svet odloča, ni. Gre predvsem za strokovna vprašanja, ki se v celoti navezujejo na vsebinski
del programa. Javno veljavnost pridobi, ko je potrjeno, da program zasleduje cilje izobraževanja v
Republiki Sloveniji.
9. člen ZOVFI določa, da pridobijo status javnoveljavnih programov le tisti programi, ki so sprejeti po
postopku, določenem s tem zakonom, ki zagotavlja medsebojno primerljivost istovrstnih programov ne
glede na to, ali jih izvaja zasebni ali javni vrtec, ter da dosegajo enakovredne izobrazbene standarde.217

213

A. Šinkovec, 2016, Javni vrtci in zasebni vrtci v Sloveniji, str. 2.
V skladu z 12. členom ZVrt program obsega: ime, strokovna izhodišča, vzgojna področja in načine in oblike
sodelovanja s starši.
215
V skladu z 22. členom ZOFVI Strokovni svet RS za splošno izobraževanje skupaj s Strokovnim svetom RS za
poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnim svetom RS za izobraževanje odraslih tvori strokovno pomoč
na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter nudi strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri
pripravi predpisov Vlada Republike Slovenije. Na podlagi 24. člena ZOFVI Strokovni svet Republike Slovenije
sestavljajo predsednik in šestindvajset članov. Vlada imenuje šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, deset pa izmed
strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega devet
na predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.
216
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 42.
217
Postopek akreditacije učnih programov zasebne šole, ki želi pridobiti javno veljavo, se začne s preverjanjem
programa šole, ki mora biti skladen z Zakonom o osnovni šoli. Sledi pregled učnih načrtov na Zavodu za šolstvo,
kjer predmetna komisija poda mnenje, ali so učni načrti enakovredni tistim v javnih šolah. Strokovni svet za
splošno izobraževanje na Ministrstvu za šolstvo ter komisija za zasebne šole pregledata in odločita glede
ustreznosti programa. V primeru ustreznosti sledi postopek vpisa v razvid šol. Ministrstvo za šolstvo pregleda
infrastrukturo (primernost, velikost in opremljenost učilnic..). Po izdaji ustreznosti prostorov in pridobivanju
potrebnih dovoljenj lahko šola pristopi javno-zasebnemu partnerstvu. K. Danjela, 2016 Poslanstvo zasebnih
osnovnih šol v Sloveniji, str. 9.
214
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Javna služba obsega le tiste javnoveljavne programe, ki jih sprejme strokovni svet oz. pristojni minister
in jih izvajajo javni vrtec in zasebniki, ki imajo koncesijo.218
Javno veljavnost programov pridobijo zasebne šole s koncesijo. Lahko jo pridobijo tudi zasebne šole
brez koncesije. V tem primeru niso vključene v mrežo javnih del, a so njihovi programi vseeno
sofinancirani s strani države. Spričevala, ki jih izdajo, imajo javno veljavo. Za izvedbo javnoveljavnega
programa osnovnošolskega izobraževanja so šole financirane za zagotavljanje plač in drugih prejemkov
ter za kritje materialnih stroškov in dejavnosti ter za opravljanje potrebnih nalog izobraževalne
dejavnosti.219
Kadar zasebni vrtec izvaja vzgojni program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly,
Montessori in podobno), da Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje pozitivno
mnenje, ko ugotovi, da je program priznalo ustrezno mednarodno združenje, kot to določa 13. člen ZVrt
in 104. člen ZOFVI. Če ni priloženo posebno potrdilo, je možno, da zasebni vrtec zgolj trdi, da izvaja
vzgojo in izobraževanje po posebnih pedagoških predpisih, čeprav tega dejansko ne izvaja.
20. člen ZOFVI določa, da se nove javnoveljavne programe ali nove dele javnoveljavnih programov v
javnih vrtcih in šolah uvaja, spremlja in evalvira preko pristojnega javnega zavoda. Minister lahko na
predlog pristojnega javnega zavoda določi, da se pred uvedbo program preveri s poskusom na izbranih
šolah. Ne glede na to določba 17. člen ZOFVI posebej določa, da se za izobraževalne programe, ki se
izvajajo po posebnih programih, pristojni javni zavod spremlja ves čas šolanja prve generacije. S tem
določilom želi zakonodajalec varovati otroke pred novostmi, ki niso preverjene ali evalvirane. 220
Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v javnem vrtcu oziroma šoli
samo z dovoljenjem ravnatelja, saj se zagotavlja avtonomija šolskega prostora. Tako je strogo
prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov.221

8.1 Kurikulum za vrtce: 222
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K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem str. 25.
Poslanstvo zasebnih osnovnih šol, str. 12.
220
K. Mihovar-Globokar, S. Čehovin, 1997, ZOFVI s komentarjem, str. 42.
221
72. Člen ZOFVI.
222
Kurikulum za vrtce sprejet na 26. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 18. 3. 1999
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf (15. 9. 2018)
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To je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah223, predlogih in rešitvah, ki so uokvirili
koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih in tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. 224
Pojem kurikulum je vpeljan, ker je širši in celovitejši od samega pojma program in s seboj nosi tudi
premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku na sam proces predšolske vzgoje,
na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. 225
V kurikulum so vključeni splošni nameni, temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot so:
-

načelo demokratičnosti in pluralizma,

-

načelo odprtosti, avtonomnosti ter strokovnosti,

-

načelo enakih možnost in upoštevanja različnosti med otroki in načelo multikulturalizma,

-

načelo omogočanja izbire in drugačnosti,

-

načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,

-

načelo sodelovanja s starši,

-

načelo kritičnega vrednotenja,

-

načelo aktivnega učenja.

S kurikulumom je natančno določeno, kaj more otrok na določenem področju doseči. Najpomembnejša
so področja gibanja,226 jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Na likovnem področju zna
risati z mehkim svinčnikom, tiskati z dlanmi, zna zapeti nekaj otroških pesmi, nekoliko poplesavati ob
glasbi. Naučiti se mora igrati in posnemati živali in sodeluje v igri. To je le nekaj primerov, kako
kurikulum določa, kaj se otrok mora naučiti.227
Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem,
vplivali nanj in ga pozneje aktivno sprejemali, morajo postopoma spoznati bližje družbeno okolje

223

Postavljeno je vprašanje, ali obstaja zgolj ena stroka, teorija, s pomočjo katere lahko enako dobro razložimo
razvoj vseh psihičnih procesov. Čeprav je dogovor negativen, je vseeno potrebno pripoznati nekatere značilnosti.
Otrokov razvoj je zaporeden skozi zaporedne stopnje. Prav vsi psihični procesi se razvijajo v vseh stopnjah.
Nekatera se med seboj prepletajo, nekatera so vzporedna. P. Nuša, 2016, Razvoj in učenje v prvi starostni skupini
vrtca.
224
Kurikulum za vrtce sprejet na 26. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 18. 3. 1999
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf (15. 9. 2018), str. 3
225
Prav tam.
226
Gibalni razvoj je za otroka najpomembnejši v najbolj zgodnji fazi, saj dejansko otroci preživijo v gibanju več
časa kot odrasli. Prav tako otrok v času obiskovanja vrtca prične govoriti. Glede govorjenja obstajajo med otroci
precejšne individualne razlike. Razvoj in učenje v prvi starostni skupini vrtca. P. Nuša, 2016, Razvoj in učenje v
prvi starostni skupini vrtca.
227
To učitelji lahko dosežejo na različne načine, npr. vsak dan vključujejo igro na prostem, glasbene urice in
spodbujajo likovno ustvarjalnost. Dejavnosti lahko med seboj povezujejo in dopolnjujejo.
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(vsakdanjo življenje ljudi, družinsko življenj, delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno
življenje itd. in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. 228
Hkrati gre s spoznavanjem okolja in družbe tudi za spoznavanje kulture, ki je danes za vse
pomembnejša. Otroke je potrebno že zgodaj naučiti glede nacionalne pripadnosti in lastno kulturo.
Hkrati je otroke potrebno naučiti o širšem svetu in ostalih civilizacijah in narodih (njihove življenjske
navade). Potrebno jih je naučiti o drugačnosti in sprejemanju le-teh.

8.2 Več o konfesionalni dejavnosti pri vzgoji in izobraževanju
V skladu z 72. členom ZOFVI se dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, lahko
izvajajo v javnem vrtcu oziroma v šoli samo z dovoljenjem ravnatelja. V javnih vrtcih in šolah ni
dovoljena konfesionalna dejavnost.
Čeprav v javnih vrtcih ni, je v zasebnih vrtcih in šolah s koncesijo konfesionalna dejavnost dovoljena229,
kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja kot javna služba, če se časovno ne prekinja in prostorsko
ne ovira programa, ki se izvaja kot javna služba.230 Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora biti
organizirano tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti, omogoča nemoten prihod in odhod.
To pomeni, da lahko, kdor ne želi sodelovati pri religioznih elementih, kadarkoli odide in ne bo trpel
nobenih posledic.
Kaj pravzaprav je konfesionalna dejavnost. To so:
-

verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo,

-

pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti posameznega
učitelja za poučevanje odloča verska skupnost,

-

organizirani religiozni obredi.231

8.2.1 Odločba ustavnega sodišča U- I- 68/98:

228

Kurikulum za vrtce, str. 32.
Vrtec Dobri pastir, ki deluje znotraj Zavoda sv. Stanislava, deluje po krščanskih načelih. Tedensko otroke
obišče duhovnik, ki uči Katehezo, in razlaga cerkvene praznike. Predvsem pa v ospredje vzgoje postavlja duhovne
vrednote. V atriju šole so vsi predmeti, ki spadajo v cerkev. Oltar s predmeti za mašo, sveto pismo.
https://www.stanislav.si/vrtec-dobrega-pastirja/duhovna-misel/ (15. 9. 2018)
230
Osnovna šola Alojzija Šuštarja izvaja javnoveljavni program katoliške šole, ki deluje kot organizacijska enota
Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani. Posebnost je, da povezujejo vzgojo preko katoliških vrednot. Prizadeva si
ustvariti pogoje za celovito osebnostno rast posameznika. Kot pravijo sami, vsak začetek in konec vsakega
šolskega dne izročijo Bogu.
231
72. člen ZOFVI.
229
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Z ustavno odločbo U-I- 68/98 je Ustavno sodišče presojalo vprašanje, ali je izključitev konfesionalne
dejavnosti iz javnih, koncesioniranih in zasebnih vrtcev in šol zunaj obsega opravljanja javne službe,
torej zunaj javnoveljavnega programa, dopustno.
Pobudniki so trdili, da taka prepoved posega v svobodno vest posameznika, ki jo zagotavlja prvi
odstavek 41. člena Ustave. Posamezniku naj bi že sama Ustava dovoljevala, da svobodno izvršuje
veroizpoved tudi v šolskih prostorih. Trdili so, da mora biti omogočeno, da tisti starši, ki želijo, da so
otroci tudi v šoli deležni moralne in verske vsebine, to izvršujejo.
Vlada je trdila, da je RS demokratična in naj bi njena svetovnonazorska in versko nevtralna. Država se
tako ne identificira s kakršnimkoli verstvom. Tako dovoljevanje bi razjezilo ateiste, predvsem pa bi
razlikovali med verskimi skupnostmi. Država je zavezana le, da posamezniku ne preprečuje izvajanje
veroizpovedi, vendar ne v javnih šolskih prostorih.232 Prepoved konfesionalnega verskega pouka –
bodisi kot obvezen ali izbiren predmet – naj bi izhajal iz svetovnonazorske in verske nevtralnosti države
in iz ločenosti države in verskih skupnosti, ki je določen v 7. členu Ustave.
Ustavno sodišče je presojalo na podlagi strogega testa sorazmernosti, ki izhaja iz tretjega ostavka 15.
člena Ustave. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v
primerih, ki jih določa Ustava. ZOFVI ureja le organiziranje in financiranje tistih šol, ki izvajajo
javnoveljavne programe, torej programe, ki omogočajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe. Take šole
so lahko javne, koncesionirane ali zasebne. Javni in koncesionirani vrtci in šole so vključeni v javno
mrežo šolstva, zasebne pa ZOFVI šteje kot dopolnitev ponudbe javnega šolstva. 233
Položaj koncesioniranih šol je zaradi določila ZZ povsem enak, kot ga imajo javne šole v tistem delu,
v katerem opravljajo javno službo. Koncesionirane šole niso financirane zgolj v 85 % sredstev za plače
in materialne stroške na učenca, ampak so v celoti sofinancirane, ker izvajajo javno veljavne programe.
Vse šole lahko poleg javne službe opravljajo še druge dejavnosti. Država je na podlagi 7. člena Ustave
zavezana k nevtralnosti. Verske vsebine ne morejo biti del javnega pouka ne v javnih in prav tako ne v
koncesioniranih šolah, ker jo opravljajo pod enakimi pogoji.
Svoboda vere posamezniku zagotavlja, da svojo vero prosto izpoveduje, kar v teoriji imenujemo
pozitivna svoboda vere. Ustava staršem zagotavlja tudi pravico, da svojim otrokom zagotovijo versko
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Šimenc, Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?: Načela waldorfske pedagogike niso nekaj, česar se učenci
učijo popoldne v dodatnem programu. Bistvo waldofskih šol je, da ta načela ne le obarvajo pouk, temveč
strukturirajo celoto le-tega. Financiranje redkih vsebin šol je tako neposredno hkrati tudi financiranje posebnih
načel, po katerih šola deluje, in vrednost ter stališč, ki jih šola želi prenašati na nove generacije.
233
U-I-68/98.
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vzgojo, ki je v skladu z njihovim prepričanjem (tretji odstavek 41. člena Ustave). To pomeni, da državo
zavezuje, da spoštuje odločitev staršev glede verskega prepričanja tudi na področju šolanja.234
26. člen Splošne deklaracije človekovih pravic določa, da imajo starši prvo pravico, da odločijo, kako
naj se njihovi otroci izobrazijo ter iz drugega stavka 2. člena 1. Protokola k EKČP. Država mora pri
izvajanju nalog na področju vzgoje in izobraževanja spoštovati pravico staršev. Načelo demokratičnosti
(1. člen Ustave), svobode delovanja verskih skupnosti (drugi odstavek 7. člena Ustave), pozitivni vidik
svobode vere (prvi odstavek 41. člena Ustave) in pravice staršev do vzgoje svojih otrok v skladu z
lastnim verskim prepričanjem (tretji odstavek 41. člena Ustave) državi nalagajo, da dopusti (ne pa
vsiljuje, pospešuje, podpira ali celo predpiše za obvezno) konfesionalno dejavnost v prostorih vrtcev in
šol s koncesijo zunaj izvajanja javnoveljavnega programa, ki je financiran s sredstvi države.235
Sodišče je dodatno razložilo, da obstajajo drugi načini, kako se lahko preprečuje, da se ne vsiljuje
konfesionalne dejavnosti. Ta se lahko organizira pred poukom, po pouku; tisti, ki je ne želijo, se lahko
umaknjeno v druge prostore. Zgolj splošna prepoved izvajanja konfesionalne dejavnosti preveč posega
v pravico v pozitivni vidik svobode vesti. V delu, ki se nanaša na šole in vrtce s koncesijo zunaj
opravljanja javne službe, je tak poseg nesorazmeren in v neskladju s 41. členom Ustave.
Zanimivo je, da se je v tej ustavni odločbi Ustavno sodišče še zelo negativno opredeljevalo do tega, da
more država financirati tudi zasebne šole. V odločbi je Ustavno sodišče dejalo, da je odločitve države,
da financira v celoti le javne šole v polju proste presoje, in zato ni v nasprotju z Ustavo. Zagotovo more
država nuditi finančno podporo v tej meri, da omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva.
Pomislek, da so starši otrok, ki pošljejo otroke v zasebne šole in morajo plačevati šolnino, v
neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi, katerih otroci obiskujejo javne šole, pa z vidika Ustave
ni utemeljen.236

8.3 Programi po posebnih pedagoških načelih

8.3.1 Waldorfski vrtec: 237
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Prav tam.
Prav tam.
236
Prav tam.
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Več o tem v: Steiner R. Vzgoja otroka v luči duhovne znanosti 1994. Ljubljana. Kortina in Steiner R. Pogledi
Waldorfske pedagogike: prispevki k antropozofskem učenju o vzgoji, Ljubljana: Državna založba Slovenije.
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Zasnova za Waldorfsko pedagogiko se je razvila s sodelovanjem med doktorjem Emilom Moltom,
lastnikom tovarne cigaret Waldfort Astroia in profesorjem Rudolfom Steinerjem na začetku 20. stoletja.
Želela sta, da vsi zaposleni v tovarni pridobijo primerno izobrazbo. Njuna ideja o šoli, je bila taka, ki
bi bila povsem osvobojena socialnih in ekonomskih omejitev.238 Na samem začetku je šola imela 200
učencev. Sedaj na svetu deluje več kot 1000 šol v 50 različnih državah.
Tudi v slovenski prostor je waldorfska pedagogika vstopila v času sprememb, novih idej, želja po boljši
družbi. Septembra leta 1992 je v Ljubljani začela delovati prva waldorfska osnovna šola z 58 učenci in
dvema razredoma. Danes v Sloveniji deluje 8 waldorfskih vrtcev, 4 osnovne šole, waldorfska gimnazija
in waldorfska glasbena šola. Večinoma delujejo v okviru javno priznanega zavoda Waldorfska šola
Ljubljana239. Ustanovitelj Waldforske šole Ljubljana je Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtec
Slovenija 240
Waldforske šole so razširjene po celem svetu znotraj močno organiziranih združenj, kot so Evropski
svet waldforskih šol, mednarodni forum za waldorfsko/Steinerjevo pedagogiko in mednarodna zveza
waldorfskih vrtcev IASWECE.
Waldforski vrtec izvaja dva različna programa, in sicer prav tako kot javni vrtec glede na starost otrok.
V prvem obdobju (starost od enega do 3 let) se otroci naučijo predvsem gibalnih sposobnosti,
samostojnosti hranjenja, osebne higiene in oblačenja. V drugem obdobju (od 3 leta do vstopa v šolo) je
pristop nekoliko drugačen in temelji po principu vzora in posnemanja.241

8.3.2 Montessori vrtec242:
Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok deluje v sklopu enote Montessori inštituta in je pričel z
delovanjem v šolskem letu 2010/2011. Prav tako deluje po načelih pedagogike Montessori tudi
Vzgojni-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori.

238

Pomembno je prispevala filozofija dr. Rudolfa Steinerja, da so pri celostnem razvoju otroka pomembne tudi
umetniške in praktične dejavnosti in ne zgolj kognitivne dejavnosti. Vzgoja mora potekati v skladu z zakonitostjo
človeške narave.
239
Poleg zasebne Waldorfske osnovne šole v Ljubljani deluje tudi v Mariboru, ki je postala 2015/2016 samostojna
organizacijska enota Waldorfska šola Maribor. Poleg omenjenih delujeta še Waldforska enota Savinja in
Waldorfska šola Gorenjska.
240
Waldorfska pedagogika, http://www.waldorf.si/waldorfska-pedagogika/ (12. 9. 2018).
241
Cilj Steinerjeve pedagogike je v celostni obravnavi otroka, ki vključuje intelektualni in emocionalni del oz.
duhovni razvoj.
242
Več o tem: Montessori M., Srkajoči um. 2011, Ljubljana. Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko
dejavnost in kulturo in Montessori M. Skrivnosti otroštva, 2009 Ljubljana. Zavod za vzgojo, izobraževanje, versko
dejavnost in kulturo.
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Pedagoški pristop je razvila Maria Montessori243 na prelomu 19. in 20. stoletja. V svojem delovanju kot
pedagoginja je spoznala, da lahko otrok razvija vse notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem
okolju, ki mu omogoča zbranost, samostojnost, svobodno izbiro dejavnosti ter red. V takem okolju so
otroci postali zbrani, delovni, veseli, vljudni, naučili so se pisati, brati in računati že v predšolskem
obdobju, kar je bilo posebej za čas, v katerem je Marija Montessori začela svoje delo, nedoumljivo.244
Montessori okolje torej poudarja svobodo. Svoboda pomeni, da si lahko otrok svobodno izbira materiale
na policah, socialne odnose, čas in kraj dela. Prava svoboda je posledica notranjega razvoja, ki otroka
vodi v smer samostojnosti, volje in discipline in vse to je bistveno za svobodo. Vse, kar otrok zmore
sam in si želi sam, naj sam tudi naredi. Pomagajo mu le, če je to res potrebno. Otroka spodbujamo, da
dejavnost, ki si jo je izbral, dokonča in za seboj pospravi.245
Otroci se največ naučijo, če so aktivni, uporabljajo svoje roke pri delu.246 Gre za spodbujanje, da se
otroci znajdejo z različnimi starosti otrok. Otrok ima sam nadzor nad svojim učenjem in se tako nauči
in zna reševati problem. Otroci so razdeljeni v pare, tako da eni učijo eden od drugega. Mlajši otroci se
učijo od starejših in starejši so spodbujeni k temu, da se mlajši učijo od njih.
Poudarja edinstvenost vsakega otroka in odvrača od primerjanja s standardi, normami. 247 Zagovarja
svobodo otrok ter možnost njihovega učenja in uspeha brez omejitev ali kritike. Cilji so spodbujanje
samodiscipline, samospoznavanja, samostojnosti, navdušenja za učenje ter sistematičen pristop k
reševanju težav in pridobivanju »akademskih« spretnosti.248

8.3.3 Reggio Emilia pedagogika249

243

Maria Montessori je bila zdravnica, znanstvenica in tudi pedagoginja, ki je začela s pedagoškim delom v
psihiatrični bolnišnici z otroci s posebnimi potrebami. Ustanovila je Hišo otrok v Rimu, kjer je poučevala otroke
delavcev. Razvila je pedagoško metodo, ki je v središče postavilo otroka in ga celostno obravnava. K. Danjela,
2016 Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji.
244
http://www.montessori-institut.si/pedMaria.php (13. 9. 2018)
245
Pedagogika Marie Montessori, https://www.varuska-ziva.si/pedagogika-marie-montessori/ (13. 9. 2018)
246
Pedagogi uporabljajo veliko didaktičnih pripomočkov, imenovanih materiali, ter učnih pristopov, s katerimi
otrok ob lastni aktivnosti uravnava energijo, a ima hkrati možnost prepoznati svoje napake in jih tudi popravi. K.
Danjela, 2016 Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji, str. 9.
247
Na otrokov razvoj vpliva lastna aktivnost, pripravljeno okolje in odrasla oseba.
248
https://www.varuska-ziva.si/kratka-predstavitev-treh-pedagoskih-pristopov-montessori-waldorfski-in-reggioemilia/ (13. 9. 2018).
249
Več o tem: Loris Malaguzzi and the schools of Regiio Emilia, Rouledge, 2016 ; The hundred Languages of
children: The Reggio Emilia Approach-advanced, 1998. Greenwood Publish Group.
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To je sodoben koncept250 predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe
demokracije. Podobnost s Kurikulum za vrtce je, da temelji na človekovih in otrokovih pravicah,
demokratičnih vrednotah in na pravni državi. 251
Osnovne značilnosti koncepta:252
-

vpetost otroka v vrtec,

-

razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu,253

-

spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja,

-

kakovostna interakcija in komunikacija,

-

projektno delo.

Reggio Emilia pristop v središče postavlja otrokov naraven razvoj ter njegov odnos s skupnostjo. Vrtec
oz. šola je vpeta v kulturo samega okolja in je pojmovana kot prostor za komunikacijo otrok,
vzgojiteljev in staršev. Na konflikte gledajo kot na učno izkušnjo in pri tem izpostavljajo pomen
doseganja dogovora. Otrok je bitje, ki ima svoje pravice in dispozicije za raziskovanje ter komunikacijo,
torej ga vključujejo v vse faze vzgojnega dela: načrtovanje, izvajanje in evalvacijo.254
Za vrtec je značilno, da v njem vzgojno-izobraževalni proces ne potekajo po vnaprej strukturiranem
kurikulumu, saj verjamejo, da je bolje, če se kurikulum razvija skozi nenehen proces dogovarjanja in je
to sprotno in odprto.255
8.4 Mednarodni programi
Kot poseben vidik zasebnih vrtcev in šol je potrebno predstaviti tudi tiste, ki ne izvajajo vzgoje in
izobraževanja v slovenskem jeziku, ampak v tujem jeziku. To so tako imenovani tuji programi.

250

Model se je razvil v severnem italijanskem mestecu Reggio Emilia. Koncept žanje uspehe po svetu. Leta 1991
je bil ocenjen kot najboljša ustanova na svetovnem tekmovanju. Za uspeh je zaslužen predvsem njen utemeljitev
profesor Loris Malaguzii. Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia, http://pefprints.pef.unilj.si/462/1/Izzivi_Reggio_Emilia.pdf (15. 9. 2018)
251
Prav tam.
252
Prav tam str. 9-11.
253
Stavbe so običajno pritlične, da je komunikacija lažja. Zanimivo je, da je v prostoru veliko ogledal, da se otroci
lahko opazujejo v različnih položajih. V prostoru je veliko ogledal in zelenja. Ob igralnicah so ateljeji, kjer so
razstavljene slike. Posebnost je tudi osrednji prostor, ki se mu reče piazza (po italijanskih parkih). To je prostor,
namenjen druženju in prijateljevanju.
254
https://www.varuska-ziva.si/kratka-predstavitev-treh-pedagoskih-pristopov-montessori-waldorfski-in-reggioemilia/ (13. 9. 2018)
255
Izzivi pedagoškega koncepta Reggio, http://pefprints.pef.uni-lj.si/462/1/Izzivi_Reggio_Emilia.pdf Str. 19-20
(15. 9. 2018)
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Mednarodne šole so v Sloveniji prisotne že več kot 20 let, vendar šele v zadnjih letih pridobivajo vse
večjo veljavo. Število učencev se iz leta v leto povečuje, saj postajajo mednarodne šole vedno bolj
priljubljene tudi pri starših, ki si želijo, da se njihovi otroci naučijo tujih jezikov že v zgodnji fazi učenja.
Prav tako lahko taki vrtci in šole ponudijo zelo veliko dodatnih aktivnosti.256 Temu gre pripisati dejstvo,
da so tuji jeziki vedno bolj prisotni v vsakdanu, tako v zasebnem in tudi v poslovnem življenju. Težko
si je pravzaprav zamisliti zaposlitev, pri kateri zaposleni ne uporabljajo znanja vsaj enega tujega jezika.
Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki je odvisen od genetske zasnove (dednosti) in od okolja, tj.
različnih zunanjih dejavnikov, tako fizičnih kot socialnih. Človek ni zgolj pasivno bitje, na katerega
vpliva samo to, s čimer se je rodil, in dejavniki okolja, temveč je tudi aktivno bitje, ki ureja svoje okolje
in lahko s samodejavnostjo pripomore k bistvenemu izboljšanju svojega potenciala. Hkrati je potrebno
pri otrokovem učenju biti previden, ker z učenjem ni dobro prehitevati, vendar je prepozno učenje lahko
usodno za otrokov razvoj, ker se zamudi ključni trenutek za razvoj. 257
Ob vedenju, kako zelo pomembna je prva faza učenja ravno zaradi možnosti učenja preko igre in ker je
lahko usodno, če se zamudi najbolj zgodnja faza razvoja otroka, je vpis otroka v dvojezičen vrtec lahko
dobra odločitev. Obiskovanje takega vrtca lahko bistveno prispeva k lažjemu učenja tujega jezika in
širjenju možnosti razvoja, saj se otrok jezika nauči preko vsakdanje rabe besed. Prav zaradi tega so taki
mednarodni programi vse bolj priljubljeni in se vsako leto več otrok vpiše. Že zasebni vrtci, v katerih
namenijo dodatne ure za učenje jezika, privabijo več otrok v vpisu.
Na mednarodno mešanih območjih, kjer so na voljo vrtci, kjer poteka pouk dvojezično oz. v jeziku
narodne skupnosti, je opažen vedno večji trend želje vpisovanja otroka v tak vrtec. Starši si želijo, da
se otrok tako že v najbolj zgodnji fazi nauči tujega jezika preko vsakdanjega bivanja v vrtcu, ki se tudi
v vsakdanjem življenju uporablja kot jezik okolja. Slovenščine se taki otroci tako ali tako naučijo doma
oz. starši poskrbijo za dodatno širjenje besedišča.

8.4.1 Pravni položaj mednarodnih programov
Pravni položaj takih zasebnih vrtcev in šol ureja od leta 2016 naprej Zakon o izvajanju mednarodnih
programov s področja vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: »ZIMPVI«). 258

256

Francoska šola ponuja kot dodatne možnosti npr. Malo šola glasbe, Lutkovno delavnico in Vizualne umetnosti.
V britanskem vrtcu imajo možnost učenja angleščine in francoščine. Otroci se hkrati učijo o človeškem telesu in
pridobivajo osnovna znanja geografije.
257
P. Nuša, 2016, Razvoj in učenje v prvi starostni skupini vrtca, str. 2-3.
258
Uradni list RS, št. 46/16.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodi register takih zasebnih vrtcev in šol, vendar kljub
temu, da se vpisujejo v register, take šole niso del vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki
Sloveniji.259 Zanje tako ne velja področna zakonodaja in prav tako ne prejemajo javnih denarnih
sredstev.260
Podroben način vpisa v register zasebnih šol, ki izvajajo mednarodne programe, določa Pravilnik o
registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe (Uradni list RS, št. 53/16). Register
je javno dostopen in je objavljen na spletni strani ministrstva.261 Tako si lahko starši, ki se zanimajo za
vpis otroka v tako šolo na spletni strani ministrstva pregledajo seznam šol in vrtcev, ki izvajajo
mednarodni program.
Na podlagi 3. člena Pravilnika o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe, se
vpis v register začne na predlog predloga za vpis, ki ga vloži pooblaščena oseba za zastopanje zasebnega
vrtca ali šole.
Predlog za vpis mora vsebovati vse podatke določene s pravilnikom, npr. o ustanovitelju, o programu,
o pooblaščencu. Pomembno je, da se predloži izjava, da bo najmanj 140 ur pouka potekalo v
slovenskem jeziku, saj je to obvezen pogoj. 262
Predložiti je potrebno tudi mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, da vzgojno-izobraževalni
program zasebnega vrtca ali šole ni v nasprotju s cilji vzgoje in izobraževanja, določenimi v 2. členu
ZIMPVI in 2. člena ZOFVI.263 Tako se izvaja nadzor nad temelji delovanja zasebnih vrtcev in šol, saj
vsekakor ne smejo poučevati vsebin, ki nikakor niso skladne z namenom vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji. 264 Tuj program, ki se izvaja v takih vrtcih, mora biti v državi izvora akreditiran
vzgojno-izobraževalni program. Tudi to je dodatno varovalo, da se dejansko izvaja program, ki že
preverjeno deluje v tujini. 265

259

Razlog, da mednarodni vrtci in šole ne morejo pridobiti javne veljave je v zaščiti slovenskega jezika in
nacionalnega interesa in želja po tem, da se v šolah v Sloveniji, v katere se vpisujejo slovenski državljani, pouk
izvaja v slovenskem jeziku.
260
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_
podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/ (5. 9. 2018).
261
2. člen Pravilnika o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe.
262
Tako določbo vsebuje tudi 8. člen ZIMPVI.
263
Podrobno našteta v poglavju Namen osnove, 2. Poglavje.
264
Na podlagi 3. člena Pravilnika mora predlagatelj predložiti potrdilo pristojnega organa države izvora, ki mora
biti prevedeno v slovenščino in sodno overjeno, da je mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v
državi izvora akreditiran vzgojno-izobraževalni program. Na tak način se tudi preverja, da gre za že izdelan
program, ki se izvaja v državi izvora.
265
Prav tam 2. člen.
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Zasebne ustanove, ki izvajajo mednarodni program v tujem jeziku, ob koncu šolanja izdajo spričevalo
oz. potrdilo o zaključku šolanja, ki je tuja listina. Listino se presoja v skladu s 44. členom Zakona o
osnovni šoli.266 Če se učenci želijo vključiti v javnoveljavni program srednje šole267 ali v višješolsko
izobraževanje, se njihov uspeh vrednoti v skladu z določbami Zakona o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11-popr. in 109/12; ZVPI).268
V skladu s 4. členom Pravilnika o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe, se
iz registra izbriše na predlog zasebnega vrtca ali na podlagi inšpektorja.
Razlogi za izbris iz registra:
-

zasebni vrtec ali šola poda izjavo, da ne želi več izvajati mednarodnega programa,

-

mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v državi izvora izgubi akreditacijo in
ni več del njenega izobraževalnega sistema,

-

mednarodni program je v nasprotju z načeli vzgoje in izobraževanja v Sloveniji,

-

mednarodni program ne vključuje najmanj 140 ur slovenščine ali na narodno mešanem
območju ne izvaja najmanj 140 ur italijanščine oz. madžarščine.269

Najpomembnejši vidik, zakaj mednarodni vrtci in šole niso tako priljubljeni, je financiranje. Že v 1.
členu ZIMPVI je določeno, da se izvajanje mednarodnih programov ne financira iz javnih sredstev. To
pomeni, da gre celotno financiranje zgolj iz plačil staršev, tj. šolnin, ki pa so lahko v določenih zasebnih
ustanovah precej višje kot v javnih vrtcih ali pa zasebnih vrtcih, ki imajo koncesijo oz. so v določenem
obsegu financirane z občinskih sredstev.
Koliko znaša šolnina, določijo sami glede na potrebe šole, saj take ustanove ponujajo svojim učencem
veliko dodatnih aktivnosti. Večja je zasebna šola, lažje angažira boljše učitelje in opremi učilnice v
skladu z najnovejšimi standardi opremljanja ter tako zagotovo boljše pogoje za učenje, zato so nekateri
starši pripravljeni plačati visok strošek šolnine. Mednarodni vrtci lahko ponudijo veliko dodatnih
aktivnosti, ki se jih v javnih vrtcih ne izvaja prav zaradi tega, ker pridobijo zasebne ustanove več
sredstev.

266

Ur. l. RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 107/10, 67/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-K.
Vključitev šoloobveznega otroka s tujo listino o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki
Sloveniji se presoja na podlagi dokazil. Ugotovi se, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem je potrebno
upoštevati dokazila in starost otroka in znanje slovenskega jezika.
268
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_
podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/- 6. 9. 2018).
Več o vrednotenju določa tudi Zakonom o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
evropski regiji (Ur. l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 14/99).
269
4. člen Pravilnika o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe.
267
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Tako je otrokom lažji prehod pri odhodu v tujino in tudi s prihodom nazaj v Slovenijo, saj pouk poteka
v večkulturnem in večjezičnem okolju. Tako je pravzaprav omogočen prehod iz nacionalnega sistema
v druge šole po Evropi, ki je lahko zaradi učenja v drugem jeziku zelo stresen in naporen.

8.4.2 Podrobno o mednarodnih programih
Mednarodni programi s področja vzgoje in izobraževanja, ki se v Republiki Sloveniji izvajajo v tujem
jeziku in nimajo pridobljene javne veljavnosti v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje
vzgoje in izobraževanja, so:
-

vzgojno-izobraževalni program, ki je akreditiran v tuji državi (v nadaljnjem besedilu: tuji
program),

-

program mednarodne organizacije Evropske šole s sedežem v Bruslju (v nadaljnjem besedilu:
program evropske šole) in

-

program mednarodne organizacije International Baccalaureate Office iz Ženeve (v nadaljnjem
besedilu: program IB).270

Glede na to, da take šole ne spadajo v sistem vzgoje in izobraževanja, nastane problem glede veljavnosti
področnih zakonom in pravilnikom. Zanje načeloma ne velja noben od področnih zakonov, ki določa
npr. obveznosti učencev, vzgojiteljev, predpisano izobrazbo, prostorske omejitve.
Programe Evropske šole in program IB sta v zakonu vendarle drugače obravnavana, saj se zanju
uporabljajo področni predpisi, če se programa izvajata v javni šoli.271 Tu zakon povsem loči
mednarodne programe med seboj, saj daje očitno prednosten položaj evropski šoli in programu IB. 272
Trenutno so v registre vpisane naslednje zasebne šole:
-

QSI Mednarodna šola Ljubljana,

-

Društvo Francoska šola v Ljubljani,

-

Britanska mednarodna šola v Ljubljani d. o. o.,

-

IES Ljubljana mednarodna šola, d. o. o.273

270

1. člen ZIMPVI.
3. odstavek 1. člena ZIMPVI.
272
Tako program evropske šole in program IB se lahko v skladu s 3. in 4. členom ZIMPVI izvajata kot javni vrtec
oz. šola in zasebni vrtec oz. šola. Pred začetkom delovanja si pridobi soglasje ministra.
273
Register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe, pridobljen na
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_po
drocju_vzgoje_in_izobrazevanja/ (5. 9. 2018).
271
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Največja pomanjkljivost vrtcev, ki izvajajo mednarodni program, je, da se začnejo izvajati šele pri 2
oz. 3 letih. Večina staršev otroke vpisuje otroke v vrtec pri 11 mesecih starosti otroka oz. nekaj mesecev
kasneje. Večina staršev se takrat mora vrniti v službo in otroka vpiše v vrtec, ki je na razpolago.
Društvo Francoska šola v Ljubljani tako nudi vrtec šele od drugega leta naprej. Temelji na načelu, da
otrok preko igre spoznava svet in druge okoli sebe.
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Britanski vrtec, v katerem pouk poteka v

angleščini, nudi vpis šele od 3 do 5 leta starosti. Upoštevajo možnost otrokovega razvoja, vendar se
hkrati zavedajo, da se otrok do 6 leta izredno veliko nauči. IES Ljubljana mednarodna šola nudi vrtec
od 11 mesca dalje in njihov pouk temelji na slovenskem kurikulumu, vendar je eden izmed učiteljev
angleško govoreč.
V novem šolskem letu 2018/2019 je začela delovati Evropska šola, ki deluje v sklopu Šolskega centra
Ljubljana. Gre za edino šolo v Sloveniji, ki izvaja mednarodni program Evropske šole. Primarno je šola
namenjena otrokom zaposlenih, ki s službo odhajajo v tujino ali pa so s tujine prišli. Tako je otrokom
lažji prehod pri odhodu v tujino in tudi s prihodom nazaj v Slovenijo, saj pouk poteka v večkulturnem
in večjezičnem okolju. Šola bo izvajala osnovnošolsko in srednješolsko splošno izobraževanje v
slovenskem in angleškem jeziku. Posebnost je v tem, da se v šoli učenci neprekinjeno izobražujejo od
6. do 18. leta starosti. Vrtca šola ne izvaja. 275
Prav tako je posebnost med šolami zagotovo Osnovna šola Danile Kumarja v Ljubljani, ki je
mednarodna šola s programom IB, ki je razširjen po celem svetu. Pouk poteka večinoma v angleškem
jeziku, razredi so manjši in prav tako je več povezovanja med učenci in predmeti. Šolo večinoma
obiskujejo tujci, ki so se preselili v Slovenijo. Prav enako velja za predšolsko vzgojo. 276
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Ecole Francaise internationale de Ljubljana, http://www.efl.si/o-soli/ (9.9.2018).
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276
Skoraj 48.000 evrov za šolanje otrok diplomatov v Sloveniji, Dnevnik, 14. 9.
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9. Zaključek
Ena izmed temeljnih človekovih pravic je pravica do izobraževanja. V Sloveniji je izhodišče za pravno
urejanje določeno v Ustavi Republike Slovenije, saj je pravica do izobraževanja ustavna kategorija.
Začetek obiskovanja predšolske vzgoje je prelomen tako za otroka kot za starša. Zaradi pomena
predšolske vzgoje mora biti ta s strani države zagotovljena konstantno po dostopnih cenah in v interesu
vseh prebivalcev. Poleg močne javne mreže se z leti pojavlja večje število zasebnih vrtcev. Posebnost
in glavni razlog, zakaj so zasebni vrtci uspešni, se odraža v predmetniku, metodah dela in vzgojnih
pristopih. Zasebno šolstvo dopolnjuje splošno in javno šolstvo, saj daje poudarek določenim
pedagoškim pristopom, za katere ni prostora v javnem šolstvu.
V letih sicer počasi narašča trend vpisa otrok v vrtec, ki izvaja program po posebnih pedagoških načelih.
Zaradi vse večjega števila otrok v javnih vrtcih, kar ima za posledico manj individualnega časa
vzgojiteljice z otrokom, se le-te ne morejo posvetiti individualni rasti otroka. Starši tako vpisujejo
otroke v vrtce z manjšim številom otrok na oddelek. Prav tako se v zasebnih vrtcih že zelo zgodaj začne
učenje (preko igre in vsakdanje rabe) tujih jezikov. Država in lokalne skupnosti bi lahko naredile več
za možnosti ustanavljanja zasebnih vrtcev, prav tako na področju financiranja kot sofinanciranja
investicij. Prav tako močna mreža vrtcev omogoča hitrejše zaposlovanje žensk, kar je nujno za
gospodarsko rast države.
Ne glede na to, da je pravica do izobrazbe ustavna pravica in da je Ustavno sodišče v ustavni odločbi
jasno navedlo vse argumente, zakaj je potrebno zasebno šolstvo financirati v enaki meri kot javno, so
poslanci, da bi se izognili spremembi zakona, raje želeli spremeniti Ustavo Republike Slovenije. Hkrati
ne gre zanemariti poudarka, da je v Sloveniji le peščica zasebnih šol, ki jih lahko preštejemo na prste
obeh rok. Trdno prepričanje, da bo 100 % financiranje povzročilo množično ustanavljanje zasebnih šol,
ki bi povsem ogrozile dobro delovanje javnih šol, deluje že zelo ideološko. Predvsem se zdi
zaskrbljujoče, kaj pravzaprav je ozadje takega razmišljanja. Glede na to, da se v medijih večkrat lahko
zasledijo objave, da se nikdar ne bo dovolilo, da se zasebno šolstvo financira enako kot javno, se
postavlja vprašanje, v kolikšni luči si pravzaprav želimo zasebnega šolstva v Sloveniji. Pravzaprav
človek dobi občutek, da prav nič, kar je zasebno, v Sloveniji ni dobro. In to vprašanje je ključno tudi za
vprašanje ustanavljanja zasebnih vrtcev.
Nova vlada Republike Slovenije bo sedaj znova reševala problem financiranja zasebnega šolstva. V
luči dejstva, da so v novi vladi stari politični obrazi z jasno izraženimi stališči glede financiranja
zasebnega šolstva, se zdi, da bo problem ostal nerešen. Morda se jim pa tokrat uspe uskladiti.
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