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POVZETEK
Z razvojem vzgoje in varstva predšolskih otrok je staršem omogočeno, da svobodno
odločajo o organizaciji svojega življenja ter bolje uskladijo poklicno in družinsko
življenje. Diplomska naloga obravnava izvajanje, organizacijo in financiranje
predšolske vzgoje v Sloveniji in drugih državah Evropske unije (v nadaljevanju EU).
Smernice za večjo vključenost otrok v vrtce v EU so barcelonski cilji iz leta 2002, kjer
je namen predvsem spodbuditi dostop do zaposlitve, ohraniti zaposlenost staršev,
zlasti žensk, in tako podpreti enakost med spoloma. Tako je dostop do kakovostnega
in cenovno ugodnega varstva, prilagojenega ritmu staršev in otrok, nepogrešljiv
element. Poleg varstva so glavni cilji vključenosti otrok v predšolsko vzgojo
usmerjenost v uresničevanje razumevanja sebe in drugih, razvijanje neodvisnega
mišljenja, domišljije in raziskovalnega duha. Vse te lastnosti lahko pripomorejo k
razvijanju in negovanju notranje motivacije ter omogočajo zgodnejši razvoj šolskih
spretnosti. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke in
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok. Slovenija in druge države EU izvajajo
različne ukrepe za večjo vključenost v vrtce. Subvencioniranje plačila pomeni za
družine enega izmed načinov finančnega razbremenjevanja plačila predšolske
vzgoje. Predstavljeni so še ekonomski dejavniki, ki imajo nezanemarljiv vpliv na
vključenost ter vplivi gospodarskega razvoja posameznih regij in držav EU.
Ključne besede: vzgoja in varstvo, vključenost otrok v vrtce, kakovostno in cenovno
ugodno varstvo, družina, ukrepi za večjo vključenost, ekonomski dejavniki.
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SUMMARY
With the development of care for preschool children, the parents are allowed to freely
decide on the organization of their lives and to better reconcile work and family life.
Thesis deals with the implementation, organization and financing of pre-primary
education in Slovenia and other EU countries. Guidelines for the greater involvement
of children in kindergartens in the European Union are the objectives of the
Barcelona of 2002, which is intended primarily to promote access to employment, to
maintain the employment of parents, particularly women, and to support gender
equality. Thus, access to quality and affordable care, tailored to the rhythm of the
parents and children, is an essential element. In addition to protection, the main
objectives of the involvement of children in pre-primary education focus are the
exercise of understanding yourself and others, to develop independent thinking,
imagination and spirit of research. All these characteristics can help to develop
internal motivation, and enables the development of early school skills. Basic task of
kindergarten is a help to parents in the overall care of children, and improving the
quality of life of families and children. Slovenia and other EU countries have
implemented appropriate measures to increase involvement in the kindergartens.
Subsidization means one of the way to relieve the financial payment of pre-primary
education for the family. Economic factors and the effects of the economic
development of individual regions and EU countries, have a significant impact on
involvement in the kindergartens.
Keywords: education and care, the involvement of children in kindergartens, high
quality and affordable care, family, measures for greater inclusion, economic factors.
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1 UVOD
V preteklosti je prevladovalo mnenje, da sta igra in učenje dve nasprotujoči si zadevi.
Danes vemo, da je igra pravzaprav učenje; še več, je osnova ustvarjalnosti,
izhodišče prijetnih doţivetij, sproščenosti in ena najučinkovitejših metod učenja. V
prvih štirih letih ţivljenja se razvije kar 50 % sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje
za učenje, do osmega leta starosti še nadaljnjih 30 % (Dryden, 2001). Zato je
vključevanje v vrtce in s tem učenje v predšolskem obdobju odločilno za nadaljnji
razvoj otroka, mladostnika.
Odprte moţnosti za igro ter ustrezno izbrane in ponujene dejavnosti, ki so sestavni
del vzgojno-izobraţevalnega procesa v vrtcu, lahko dolgoročno bistveno vplivajo na
razvoj pozitivnega odnosa do učenja. Na eni strani prispevajo k boljši kakovosti
ţivljenja v predšolskem obdobju, na drugi otroka usposabljajo za vseţivljenjskega
učenca (Domicelj, 2001).
Evropski svet (v nadaljevanju ES) je izdal dokumente, iz katerih izhajajo strateške
smernice vključenosti otrok v uradne oblike predšolske vzgoje. Marca 2002, so v
Barceloni izdali sklepe, iz katerih izhaja, da naj bi članice EU do leta 2010 dosegle 33
% vključenost otrok mlajših od treh let starosti in 90 % vključenost otrok starih od treh
let do obveznega vstopa v šolo. Te smernice naj bi odpravile ovire sodelovanja ţensk
na trgu dela. Podatki vključenosti otrok v vrtce v Sloveniji kaţejo, da je deleţ
vključenih otrok v prvem starostnem obdobju 38,5 %. To pomeni, da smo nad
navedenim ciljem EU. Deleţ vključenosti otrok iz drugega starostnega obdobja je
dobrih 80 %, kar pomeni, da za navedenim še zaostajamo.
Dostopnost storitev predšolske vzgoje je vprašanje, ki ni pomembno samo za starše
in njihove otroke, ki so vključeni v predšolsko varstvo, ampak tudi za širšo javnost.
Gre za problematiko staršev vseh predšolskih otrok v Sloveniji ali njihovih skrbnikov,
pa tudi njihovih oţjih sorodnikov, starih staršev in drugih. Razlogi, da se starši ne
odločijo za vključitev svojih otrok v vrtec, so previsoka cena vrtca; vrtec v kraju, kjer
druţina ţivi, nima zadostnega števila prostih mest ter razlog, da se staršem vrtec ne
zdi primeren za njegovega otroka. Otroke, ki ne obiskujejo vrtca, najpogosteje
varujejo sorodniki (60 %), pri neregistriranih zasebnih varuškah je v varstvu (6,7 %)
otrok, preostali otroci so v drugih oblikah varstva (Računsko sodišče RS, 2007).
Ugotovimo lahko, da visoko plačilo vrtca predstavlja enega izmed najpomembnejših
razlogov za nevključitev otroka v vrtec. Cilj Ministrstva za šolstvo in šport na tem
področju je, da se iz notranjih rezerv in z dodatno zagotovitvijo javnih sredstev
doseţe postopna razbremenitev staršev, ter da se določi takšna lestvica plačil, v
okviru katere bodo starši enakomerno obremenjeni glede na dohodke in premoţenje
druţine (MŠŠ, 2007).
Javni vrtec je v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) najpogostejša organizirana
oblika predšolske vzgoje. Javni vrtci so nepridobitvene organizacije, ki delujejo v
javnem interesu, katerih cilj ni zagotavljanje dobička, temveč je njihov namen trajno
zagotavljati storitve za uspešno delovaje druţbe (Trunk in Tavčar, 1998). Vrtce
1

financirajo občine, ki so njihove ustanoviteljice, financiranje pa temelji na izračunu
ekonomske cene. Občine so različnih velikosti, v nekaterih je po več vrtcev in tako
sta se kmalu razvila dva načina financiranja. Sistem plačil v nasprotju z nekaterimi
drugimi evropskimi drţavami do 1. 9. 2008 ni vključeval olajšav, ki bi druţine z več
kot enim predšolskim otrokom v zadostni meri razbremenil stroškov za plačilo vrtca.
Problem predstavlja tudi Pravilnik o plačilih staršev, ki ne zagotavlja enakopravnosti
vseh kategorij staršev. Posamezna občina nima primernih sistemov za ugotavljanje
dejanskega stanja socialnega, ekonomskega in premoţenjskega poloţaja druţin, ki
je poleg dohodka na druţinskega člana dodatni kriterij za uvrščanje staršev v plačilne
razrede. Plačilo staršev za predšolsko vzgojo otrok v Sloveniji je v povprečju niţja od
povprečja plačil v drţavah OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj),
medtem ko je za druţine s povprečnimi ter nadpovprečnimi osebnimi dohodki
dejansko plačilo staršev v Sloveniji med najvišjimi v primerjavi z drţavami OECD.
Visok deleţ cene programa, ki ga plačajo starši, uvrščeni v višje plačilne razrede,
spodbuja starše, da poiščejo cenejše storitve predšolske vzgoje in varstva svojih
otrok na sivem trgu (Računsko sodišče RS, 2007).
Za zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v vrtcu občina spremlja
demografska gibanja na svojem območju ter pripravi oceno teh gibanj za obdobje
naslednjih petih let. Vrtec je občini takoj po tem, ko konča s postopkom oblikovanja
oddelkov otrok za naslednje šolsko leto, dolţan sporočiti tudi, koliko otrok zaradi
pomanjkanja prostih mest ni mogel vključiti (4. člen Odredbe o pogojih za
ustanavljanje javnih vrtcev – Ur. l. RS, št. 11/99).
Demografske spremembe imajo pomembno vlogo v današnji in prihodnji druţbi.
Drţava si prizadeva za dvig rodnosti, uvaja nove ugodnosti za starše pri vključitvi
otrok v vrtce. V strategiji za dvig rodnosti v RS je opredeljeno, da bo pristojni organ
spremenil pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. Spreminjanje ravni
rodnosti v Sloveniji sledi podobnim druţbenim trendom v večini evropskih in drugih
industrijsko razvitih drţav. Stopnja rodnosti je skoraj povsod pod mejo, ki je potrebna
za obnavljanje prebivalstva.
1.1 CILJ IN NAMEN DIPLOMSKE NALOGE
V diplomski nalogi bom analizirala vključenost v predšolsko vzgojo in vpliv izbranih
dejavnikov na vključenost otrok v vrtce v Sloveniji in EU ter ugotoviti kako drţave
ukrepajo k povečanju vključenosti. V nalogi bom predstavila področje predšolske
vzgoje, njihove značilnosti, posebnosti in poslanstvo, odnose med zavodom, lokalno
skupnostjo in okoljem. Predstavila bom novo zakonodajo na področju predšolske
vzgoje, ki naj bi staršem omogočila laţjo odločitev za vključevanje svojih otrok v
predšolsko vzgojo. Ţelim raziskati, kako predšolska vzgoja deluje in je organizirana
po drţavah EU.

2

Cilji diplomske naloge:
 zbrati in analizirati zakonodajo s področja predšolske vzgoje v Sloveniji,
 analizirati sistem financiranja in plačila programov vrtca,
 preučiti ekonomske in druge dejavnike, ki vplivajo na vključenost v vrtce,
 raziskati in analizirati podatke izbranih dejavnikov glede vključenosti v
predšolsko vzgojo,
 poiskati ukrepe drţav EU za večjo vključenost v vrtce.
1.2 UPORABLJENE METODE DELA
Raziskava diplomske naloge je študij vključenosti v predšolsko vzgojo, ki temelji na
metodah:
 preučevanje pravnih podlag in dokumentacije ter zakonodaje, ki urejajo
predšolsko vzgojo,
 analiza oblikovanja cen programov vrtcev v Sloveniji in EU,
 navedba Indeksa razvojne ogroţenosti v Sloveniji,
 analiza izračuna doseganja ciljnih vrednosti z izbranimi dejavniki za Slovenijo
(statistične regije) in drţave EU,
 korelacijska in regresijska analiza.
1.3 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
Z raziskavo ţelim ugotoviti stanje vključenosti v predšolsko vzgojo v Sloveniji in EU.
Na podlagi temeljnih problemov vključenosti sem postavila nekaj raziskovalnih
vprašanj:
1. Ali predpisi na področju predšolske vzgoje predstavljajo dobre sistemske
podlage za vključenost v vrtce?
Preučila bom literaturo ter Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in financiranju
predšolske vzgoje.
2. Kako poteka vpis v vrtce in kakšna je bila vključenost v vrtce v šolskem letu
2007/2008 v Sloveniji?
Pregledala bom Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce ter na podlagi podatkov
Statističnega urada RS ugotovila stanje vključenosti v šolskem letu 2007/2008.
3. Kakšen je sistem financiranja predšolske vzgoje, oblikovanje cene programov in
plačilo staršev za programe v vrtcih?
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Zanima me Pravilnik o plačilih staršev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanja cen in
plačilo programov predšolske vzgoje v EU.
4. Kakšna je vključenost otrok v predšolsko vzgojo v državah članicah EU?
Z literaturo in podatki Eurydice in OECD bom raziskala dejansko stanje v drţavah
EU.
5. Kako dejavniki prihodka, aktivnega prebivalstva ter starosti vplivajo na
vključenost otrok v predšolsko vzgojo v Sloveniji in EU?
Opravila bom analizo vpliva izbranih dejavnikov (izračun doseganja ciljnih vrednosti),
na vključenost v predšolsko vzgojo in korelacijsko ter regresijsko analizo
povezanosti. V analizi bom uporabila Indeks razvojne ogroţenosti po regijah za
Slovenijo. Izbrala sem dejavnike, ki imajo predvsem gospodarski pomen.
6. Kakšni so ukrepi držav članic EU za večjo vključenost v vrtce?
S preučevanjem ukrepov drţav EU bomo ugotovili, kako si drţave prizadevajo za čim
večjo vključenost v predšolsko vzgojo.
1.4 HIPOTEZE
V nadaljevanju diplomske naloge bom predstavila hipotezi, ki sem jih postavila na
podlagi šestega raziskovalnega vprašanja. Šesto vprašanje sem obravnavala s
hipotezo zaradi najpomembnejšega razloga nevključitve otrok v vrtec, ki ga
predstavljajo visoke cene. Dejavniki v obravnavani analizi so:
 prihodek: bruto druţbeni proizvod (v nadaljevanju BDP), letna bruto plača,
indeks kupne moči.
 aktivno prebivalstvo: delovno aktivni, brezposelni, zaposlene ţenske.
 starost: indeks staranja, starost nad 65 let.
HIPOTEZA 1:
Gospodarski dejavniki vplivajo na vključenost v vrtce v Sloveniji.
Hipotezo bomo raziskali z nekaterimi izbranimi dejavniki, ki so obravnavani v analizi
za doseganje ciljne vrednosti za Slovenijo. Hipotezo bomo potrdili s tremi
podhipotezami.
Podhipoteza 1: Višji prihodek (BDP, letna bruto plača), višja vključenost v vrtce.
Podhipoteza 2: Niţja brezposelnost, višja vključenost v vrtce.
Podhipoteza 3: Niţji indeks staranja, višja vključenost v vrtce.
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HIPOTEZA 2:
Gospodarski dejavniki vplivajo na vključenost v vrtce v EU.
Hipotezo bomo raziskali z nekaterimi izbranimi dejavniki, ki so obravnavani v analizi
za doseganje ciljne vrednosti za EU. Hipotezo bomo potrdili s tremi podhipotezami.
Podhipoteza 1: Višji prihodek (BDP, indeks kupne moči), višja vključenost v vrtce.
Podhipoteza 2: Višji deleţ zaposlenih ţensk, višja vključenost v vrtce.
Podhipoteza 3: Niţji deleţ starosti nad 65 let, višja vključenost v vrtce.
1.5 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA
V uvodu je opredeljena predšolska vzgoja, smernice ES za večjo vključenost v
predšolsko vzgojo in izobraţevanje ter splošna vsebinska pojasnila diplomske
naloge.
Drugo poglavje teoretično prikazuje vlogo in pomen predšolske vzgoje, zakonodajo
ter organizacijo, vsebino in dejavnost predšolske vzgoje v vrtcih. Predstavljena je
literatura o ustanavljanju vrtcev in kriteriji za vpis otrok v vrtce (Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraţevanja ter Zakon o vrtcih). Analizirala sem vključenost v
vrtce v šolskem letu 2007/2008. Na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilu
staršev sledi predstavitev financiranja vrtcev, oblikovanje cen programov, ki sem jih v
diplomski nalogi podrobneje analizirala. V drugem poglavju je tudi orisana kakovost
predšolske vzgoje v vrtcih.
Tretje poglavje zajema predšolsko vzgojo in izobraţevanje v EU. V poglavju je
opredeljen pomen predšolske vzgoje, plačilo programov ter dostopnost predšolske
vzgoje v EU.
V četrtem poglavju je predstavljena analiza vključenosti v predšolsko vzgojo.
Predstavljeni so izbrani dejavniki vključeni v raziskavo. Indeks razvojne ogroţenosti
prikazuje dejansko stanje razvitosti dvanajstih statističnih regij v Sloveniji. Poudarek
je na analizi izračuna doseganja ciljnih vrednosti vključenosti v vrtce z izbranimi
dejavniki za Slovenijo (statistične regije) in EU, ki sem jih opravila glede na dosegljive
podatke. Obravnavani dejavniki, ki sem jih izbrala za Slovenijo in EU so: prihodek,
aktivno prebivalstvo in starost.
Peto poglavje zajema ukrepe drţav EU za večjo vključenost v predšolsko vzgojo.
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2 PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE
2.1 VRTEC – POMEN IN VLOGA
2.1.1 Predšolska vzgoja
Vrtci so ustanove, ki varujejo in izobraţujejo predšolske otroke ter jih vključujejo v
ţivljenje skupnosti. Pripravljajo jih za vstop v šolo, skrbijo za njihovo prehrano in
telesno nego. Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.
Predšolska vzgoja ni obvezna, je pa pravica za vse starše pri pomoči za celovito in
kakovostno oskrbo otrok.
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce
ustanavljajo in financirajo občine. Predšolsko vzgojo izvajajo še zasebni vrtci, katerih
ustanovitelji so lahko domače ali tuje pravne osebe. Vrtec je kot pravna oseba
vpisana v sodni register in v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraţevanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Predlog za vpis vloţi lokalna
skupnost oziroma vrtec sam, če gre za zasebni vrtec. Zasebni vrtec se v primerjavi z
javnim vrtcem razlikuje tudi po programih, ki jih določi ustanovitelj. Za vpis mora vrtec
izpolnjevati predpisane pogoje o strokovnih delavcih, prostoru in opremi. Če občina
zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, opravlja javno sluţbo in ima enak program kot
javni vrtec. Tretja najpogostejša oblika varstva in vzgoje otrok je vzgojno-varstvena
druţina, ki se izvaja na domu. Če je izraţena potreba staršev in interes, ta program
opravlja vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali strokovni delavec, ki je zaposlen v vrtcu.
Pod besedo »vrtec« razumemo ustanove, ki varujejo in izobraţujejo predšolske
otroke. V Velikem splošnem leksikonu piše, da je »vrtec zavod, v katerem poteka
načrtna predšolska vzgoja otok od prvega leta do vstopa v šolo« (Veliki splošni
leksikon, 1998, str. 4744).
2.1.2 Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce, ki je bil sprejet leta 1999, postavlja v ospredje procesno
naravnanost in predvideva uporabo strategij učenja, ki otrokom pomagajo pri razvoju
in krepitvi tistih njihovih sposobnosti, ki mu bodo pomagale, da se bo lahko uspešno
vključeval v nadaljnje oblike izobraţevanja, predvsem pa, da se bo lahko
kompetentno vključeval v druţbo. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki
predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Ob rabi strokovne literature in
priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in izvajanje predšolske
vzgoje v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce so predstavljeni cilji in izpeljana načela, ki
predstavljajo temeljno vedenje o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju.
Predlagani so primeri vsebin dejavnosti na posameznih področjih, ki se med seboj
poveţejo in tako predstavljajo dnevno ţivljenje v vrtcih. Kurikulum pripisuje
pomembno vlogo otroški igri v predšolski vzgoji. Igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi
nje same, spremeni odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna in odprta
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ter za otroke prijetna (Bahovec, 1999) in ne glede na to, za katero vrsto otroške igre
gre, ta praviloma izpostavi prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim
dejanskim in potencialnim razvojem.
Tudi vsakodnevne dejavnosti so enako pomembne kot natančno opredeljeni cilji in
vsebine kurikula. Pri teh rutinskih dejavnostih se lahko uveljavlja prikriti kurikulum.
Prikriti kurikulum zajema elemente vzgojnega vpliva na otroka, ki niso nikjer
opredeljeni, vendar so lahko bolj učinkoviti. Pri moţnosti izbire naj bi se otroci
odločali med različnimi dejavnostmi in vsebinami, glede na ţelje, sposobnosti,
interese in razpoloţenjem. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic naj bi delovale
spodbudno in pomirjujoče, vljudno in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju
naj bi bila vzgled otrokom (Lešnik in Marjanovič, 2005, str. 114-115).
V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da med pomembne elemente interakcije med
otroki in med otrokom in odraslimi sodijo pogostost pozitivnih interakcij med otroki,
odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k zastavljanju vprašanj,
razgovor, udeleţenost, spodbujanje ustrezne neodvisnosti pri otroku, pozorno in
spoštljivo poslušanje, usmeritev in uporaba pozitivnih navodil.
2.1.3 Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraţevanja
Področje predšolske vzgoje v Sloveniji sistemsko urejata dva zakona:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ZOFVI (Uradni list
RS, št. 12/1996, ZOFVI-D št. 79/2003),
 Zakon o vrtcih ZVrt (Uradni list RS, št. 12/1996), Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, ZVrt-D št. 25/2008).
2.1.3.1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ureja pogoje za
opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in
izobraţevanja.
2.1.3.2 Zakon o vrtcih
Krovni zakon, ki ureja področje predšolske vzgoje, je Zakon o vrtcih v RS, ki je stopil
v veljavo 29. 2. 1996. Omenjeni zakon je doţivel noveliranje v letih 2000, 2003, 2005
in 2008. Zakon vsebuje naslednje vsebinske sklope: temeljne določbe, organizacija
in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih, občasno varovanje otrok na domu, financiranje,
povezovanje v skupnosti, zaposleni v vrtcu, zbiranje in varstvo osebnih podatkov,
nadzor, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe.
Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih, kjer so
podane naloge vrtcev, cilji in načela, vrste moţnih programov v vrtcih, financiranje,
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pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in pomočnika
vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu ter drugi pogoji in obveznosti.
Temeljne naloge vrtcev v Sloveniji določa Zakon o vrtcih v RS, ki pravi, da so
temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete
ţivljenja druţin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in
duševnih sposobnosti (ZVrt, 2. člen).
Načela predšolske vzgoje v vrtcih (ZVrt, 3. člen):
 Načelo demokratičnosti in pluralizma: drţava mora vsem staršem zagotoviti
moţnost, da svoje otroke vključijo v enega od programov predšolske vzgoje v
javnih vrtcih. Starši imajo pravico za otroka izbrati program, ki je v skladu z
njihovimi in otrokovimi interesi ter potrebami.
 Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih: načelo
avtonomnosti omogoča svobodo v izbiri vsebin in načinov vzgojnega dela s
predšolskimi otroki. Pogoj za avtonomnost je strokovna usposobljenost in
ozaveščenost delavcev v vrtcih. Odgovornost pomeni strokovnost in etičnost
pri delu ob upoštevanju pravic otrok in staršev.
 Načelo enakih moţnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznanja pravice
do izbire in drugačnosti: vsem otrokom je treba zagotoviti moţnosti za
optimalen razvoj in pri tem upoštevati značilnosti starostnega obdobja,
individualne razlike, ki so povezane z različno hitrostjo razvoja in značilnostmi
otrokovega druţinskega okolja.
 Načelo ohranjanja ravnoteţja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in
duševnega razvoja: javni vrtec z ustvarjanjem moţnosti za različne dejavnosti
otrok prispeva k njihovemu telesnemu in duševnemu razvoju.
 Načelo sodelovanja z okoljem: vrtec pri načrtovanju dela upošteva značilnosti
okolja, svojo ponudbo pa dopolnjuje in bogati s sodelovanjem z institucijami in
posamezniki iz tega okolja.
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih (ZVrt, 4. člen):
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupini,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega
doţivljanja in izraţanja,
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter
razvijanje neodvisnega mišljenja,

8

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja,
 spodbujanje doţivljanja umetniških del in umetniškega izraţanja,
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega ţivljenja,
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 razvijanje sposobnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih
Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme Strokovni svet RS
za splošno izobraţevanje. Program za predšolske otroke obsega ime programa,
strokovna izhodišča, vzgojna področja in cilje ter načine in oblike sodelovanja s
starši. Izvajalce programov za predšolske otroke določi lokalna skupnost oziroma več
lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo (ZVrt, 12. člen).
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe: dnevne programe, ki trajajo
od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali
izmenično; poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo
dopoldne, popoldne ali izmenično. Krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno
oziroma tri do osem ur na teden za otroke iz odročnih in demografsko ogroţenih
krajev. Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do
vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok, krajši programi pa so
namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in prav tako obsegajo
vzgojo in varstvo, prehrana otrok pa v takem programu ni nujno vključena (ZVrt, 14.
člen).
Starostna obdobja: kot posledica razvojnih značilnosti predšolskih otrok poteka
predšolska vzgoja v vrtcih v dveh starostnih obdobjih. V prvo starostno obdobje
sodijo otroci v starosti od enega do treh let, v drugo obdobje pa otroci od treh let do
vstopa v šolo (ZVrt, 15. člen).
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega obdobja so razporejeni v
oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja so
razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja. V kombinirani oddelek so
vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja (ZVrt, 16. člen). Vrtci
oblikujejo oddelke v najracionalnejšem smislu.
Zakon o vrtcih v poglavju o Organizaciji in vsebini predšolske vzgoje v vrtcih ureja
tudi vzgojno-varstvene druţine, predšolsko vzgojo na domu, vpis in sprejem otrok,
letni delovni načrt in izvršilni predpis o dokumentaciji.
2.1.4 Število otrok in število delavcev v oddelku
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Kot je navedeno v 17. členu ZVrt, število otrok v obdobju prvega starostnega obdobja
ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa
dvaindvajset otrok. Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede
na razmere in poloţaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da
število otrok v oddelku presega število za največ dva otroka v oddelku. Dnevni in
poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v
oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno, v oddelku
drugega starostnega obdobja pa vsaj štiri ure dnevno (ZVrt, 17. člen). Glede na
potrebe lahko vrtec oblikuje tudi razvojni oddelek, ki ima najmanj tri in največ šest
otrok.
Vrtci običajno v mesecu aprilu vsako leto objavijo razpis, za vpis v vrtce za naslednje
šolsko leto na območju občine, v kateri delujejo. S tem se seznanijo s številom
vključenih otrok, na podlagi katerih oblikujejo oddelke za novo šolsko leto. Število
oddelkov predstavlja tudi osnovo za sistematizacijo delavnih mest v vrtcu.
Na podlagi 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja
mora javni vrtec prosta delovna mesta javno objaviti. Pred objavo prostega
delovnega mesta mora pridobiti soglasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja je
potrebno zato, ker se največji deleţ sredstev za dejavnosti predšolske vzgoje
zagotavlja iz sredstev lokalne skupnosti. S tem mora še javni vrtec o vsakem prostem
delovnem mestu obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Vrtci pri oblikovanju oddelkov upoštevajo določbe Zakona o vrtcih, Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter
Sklep o povečanem zgornjem normativu za največ dva otroka v oddelku, ki ga
sprejme občinski svet lokalne skupnosti. Število otrok je temeljno pri izračunu cene
programov, ki jih izvajajo javni vrtci, pri tem pomeni oblikovanje oddelkov z niţjim
številom otrok, naraščanje cen ter s tem obveznost zagotoviti večji obseg javnih
sredstev in plačil staršev. Ob tem običajno občinski sveti sprejmejo sklep, ki napotuje
vrtce k uporabi fleksibilnega normativa, kjer je to mogoče in potrebno glede na vpise
otrok. V primerih, ko so v oddelke vključeni otroci s posebnimi potrebami, je treba
število otrok v teh oddelkih ustrezno zmanjšati.
2.2 JAVNI IN ZASEBNI VRTCI
V zakonodaji je dana pravna osnova za ustanavljanje javnih in zasebnih vrtcev.
Ustanoviteljica javnega vrtca je občina, zasebni vrtec pa lahko ustanovijo domače in
tuje pravne ali fizične osebe. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisan v sodni register, se
vpiše v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraţevanja, ki ga
vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Predlog za vpis v razvid vloţi lokalna skupnost, ki
je ustanoviteljica javnega vrtca oziroma javni vrtec, v primeru zasebnih vrtcev pa
zasebni vrtec sam. Predlogu za vpis izvajalca je treba predloţiti: akt o ustanovitvi,
sklep o vpisu v sodni ali drug predpisani register oziroma potrdilo o začetku postopka
vpisa in pravilno izpolnjen obrazec.
Pravica do izbire programov (ZVrt, 9. člen)
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Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in
zasebnem vrtcu. To pomeni, da pri izbiri niso vezani na vrtec v občini stalnega
oziroma začasnega bivališča. Izberejo lahko katerikoli vrtec v katerikoli občini.
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Zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe (ZVrt, 10. člen)
Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno sluţbo, 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 dolţna najkasneje v
30. dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali
razpisati koncesijo.
2.2.1 Javni vrtci
Javni vrtci izvajajo javno veljavni program po Kurikulumu za vrtce, ki je bil potrjen na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraţevanje marca 1999. Po vpisu vrtca kot
pravne osebe v sodni register, se vpiše še v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraţevanja, pod vodstvom Ministrstva za šolstvo in šport.
Predlog za vpis v razvid lahko poda vrtec sam ali pa ustanoviteljica javnega vrtca. Če
ni moţno ustanoviti javnega vrtca, mora lokalna skupnost razpisati koncesijo. Javni
razpis je objavljen v Uradnem listu RS, ta se lahko tako podeli z odločbo zasebnemu
zavodu za izvajanje predšolske vzgoje in izobraţevanja. Pravice, obveznosti in
pogoje, s katerimi bo koncesionar opravljal dejavnost predšolske vzgoje, koncendent
in koncesionar uredita s pogodbo o koncesiji. Ta pogodba podrobneje določa
predmet koncesije, začetek in obseg izvajanja dejavnosti, sredstva, ki jih za
opravljanje zagotavlja koncendent in rok za odpoved koncesije. Rok za odpoved
koncesije ne sme biti krajši od šestih mesecev (ZOFVI, 73.-77. člen).
Novoustanovljeni vrtec, kot javni zavod, je po statusu organiziran kot (ZOFVI, 1999)
 samostojni vrtec in ima vsaj 10 oddelkov,
 organizacijska enota in je del javno izobraţevalnega zavoda (najmanj 8
oddelkov),
 enota vrtca in je del samostojnega vrtca, šole, na eni ali več lokacijah.
2.2.2 Zasebni vrtci
Zasebni vrtec lahko tako kot javni vrtec začne opravljati dejavnost šele po vpisu v
razvid, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Za vpis v razvid je treba izkazati
izpolnjevanje pogojev, predpisanih za strokovne delavce, prostor in opremo. Občina
lahko, če tako kaţejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli
koncesijo. Podelitev koncesije (73.-77. člen Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja) pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno sluţbo in ima enak
program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg
sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko
pridobijo pravico do financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo
naslednje pogoje: če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo najmanj za dva
oddelka predšolskih otrok, če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene
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vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in
drugimi predpisi in če so dostopni vsem otrokom (ZVrt, 34. člen).
Zasebni vrtci se v primerjavi z javnimi razlikujejo po programih. Program zasebnega
vrtca določi ustanovitelj vrtca na podlagi 13. člena Zakona o vrtcih, pri tem pa se
lahko odloči tudi za program javnih vrtcev. Pred začetkom uresničevanja programa
mora zasebni vrtec pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno
izobraţevanje. Zasebnim vrtcem, ki izvajajo program po posebnih pedagoških
načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno), da Strokovni svet RS za splošno
izobraţevanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program priznalo ustrezno
mednarodno zdruţenje (ZVrt, 13. člen).
Vzgojo predšolskih otrok lahko izvaja zasebnik, ki si ob izpopolnjevanju pogojev
pridobi status zasebnega vzgojitelja. Kot je navedeno v 37.-39. členu ZOFVI, mora
izpolnjevati pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v
vrtcu, aktivno znati slovenski jezik, ne sme biti v delovnem razmerju, imeti mora
stalno bivališče v RS, s pravnomočno odločbo mu ni bilo prepovedano opravljanje
dejavnosti in je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo.
Zasebni vzgojitelj se izbriše iz razvida, če ne izpopolnjuje pogojev za vpis ali mu je s
pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in če
preneha z dejavnostjo. Tretja najpogostejša oblika varstva in vzgoje otrok je vzgojnovarstvena druţina, ki se izvaja na domu. Če je izraţena potreba staršev in interes,
oziroma je premajhno število prostih mest v javnem vrtcu, ta program izvaja vzgojitelj,
ki je zaposlen v vrtcu.
2.2.3 Javna mreţa vrtcev
V 1. in 2. členu Uredbe o merilih za oblikovaje javne mreţe vrtcev (Uradni list RS, št.
63/99) sestavljajo javno mreţo vrtcev:
 javni vrtci,
 zasebni vrtci s koncesijo,
 oddelki predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s
posebnimi potrebami,
 oddelki vrtcev v bolnišnicah.
Javno mreţo vrtcev, ki izvajajo programe za predšolske otroke, zagotavljajo občine.
Javno mreţo oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok
s posebnimi potrebami ter oddelkov vrtcev v bolnišnicah zagotavlja drţava.
2.3 VKLJUČENOST OTROK V VRTCE
2.3.1 Vpis otrok v vrtec
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Otroke se lahko na podlagi prijave vpiše v vrtec vse leto. V diplomski nalogi sem
izpostavila Vrtec Krško, ki ga bom v nadaljevanju podrobneje obravnavala. V vrtec je
mogoče vpisati otroke stare enajst mesecev do vstopa v šolo. Če je število prijav za
sprejem otroka v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnateljica. Komisija odloča o sprejemu, če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je
prostih mest. Svet vrtca imenuje komisijo v soglasju z ustanoviteljem. Prednost pri
sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predloţijo potrdilo centra za socialno
delo o ogroţenosti zaradi socialnega poloţaja druţine. Prednost pri sprejemu v vrtec
ima tudi otrok s posebnimi potrebami (Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Krško, 4.
člen). Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priloţiti potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka.
Komisija odloča o sprejetju otrok v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po
posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki vloge. Otroke, ki niso bili
sprejeti v vrtec, uvrstijo na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. Za otroke , ki
so bili sprejeti v vrtec, se med vrtcem in starši sklene posebna pogodba. S pogodbo
se določijo medsebojne obveznosti in uredijo ostala pomembna vprašanja v zvezi z
bivanjem otroka v vrtcu (Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Krško, 8. člen).
Komisija se o sprejemu otrok odloča na podlagi posebnih kriterijev. Kriteriji so
točkovani z določenim številom točk. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, ki
zbere večjo vsoto točk.
Kriteriji za sprejem otrok v Vrtec Krško (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Krško, 9. člen)
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju
občine Krško, Občina Krško je zavezanka za doplačilo razlike v ceni, najvišje
število 40 točk.
2. Otrok ţivi na območju šolskega okoliša OŠ Jurija Dalmatina Krško, doseţe 10
točk.
3. Zaposlena sta oba starša oziroma zaposlen je starš samohranilec (oziroma ima
status dijaka ali študenta), najvišje število 20 točk.
4. Zaposlen je eden od obeh staršev (oziroma ima status dijaka ali študenta), lahko
doseţe 5 točk.
5. Nezaposlen starš samohranilec pomeni 10 točk.
6. Zaposlen je eden od obeh staršev (oziroma ima status dijaka ali študenta), drugi
pa je aktivni iskalec zaposlitve, lahko dobi 10 točk.
7. Druţina ţe ima vključenega enega ali več otrok oziroma hkrati vključuje več otrok,
5 točk.
8. Otrok je bil odklonjen ţe v prejšnjem letu (pred začetkom šolskega leta), 7 točk.
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9. Otrok je bil ţe odklonjen v prejšnjem letu (med šolskim letom, za sprejem pred 1.
junijem), dobi največ 5 točk.
10. Otrok se vpisuje zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo, vrednost je 10 točk.
Glede na to kakšni so kriteriji za sprejem v vrtec imajo, prednost otroci s posebnimi
potrebami ter otroci, za katere starši predloţijo potrdilo centra za socialno delo o
ogroţenosti zaradi socialnega poloţaja druţine. V primeru kadar sta dva ali več otrok
izenačeni po kriterijih, ima prvič prednost otrok, katerega starši imajo (ali eden od
staršev) skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Krško, da je občina
Krško zavezanka za doplačilo razlike v ceni. Drugič ima prednost otrok, ki ga
nameravajo starši vključiti v vrtec prvi dan vključitve (1. 9.) oziroma prvi datum po
prvemu dnevu vključitve.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v 15. členu navaja, da mora vrtec na svojih spletnih
straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o
številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do moţnosti njegove vključitve v program
vrtca.
2.3.2 Vključeni otroci v vrtce v šolskem letu 2007/2008 v Sloveniji
Slika 1 prikazuje naraščanje deleţa vključenih otrok v predšolsko vzgojo. Strmo je
naraslo med šolskima letoma 2002/2003 in 2003/2004. Iz podatkov (glej tabela 1)
vpisanih otrok v vrtce glede na starostno obdobje ugotovimo, da je v drugem
starostnem obdobju večje število vključenih otrok.
Slika 1: Deleţ vključenih otrok v predšolsko vzgojo, Slovenija, šolska leta
2002/2003 - 2007/2008

Vir: SURS (2008)

15

V šolskem letu 2007/2008 je delovalo v RS 811 vrtcev in njihovih enot, v katere je
bilo vključenih 61.359 otrok (glej tabela 1). Vključenih je bilo 68 % otrok ustrezne
starosti. V šolskem letu 2007/2008 je bilo v oddelke za otroke s posebnimi potrebami
vključenih 162 otrok, ki so delovali v okviru vrtcev. V redne oddelke je bilo vključenih
474 otrok.
Število otrok se je v primerjavi s šolskim letom 2006/2007 povečalo za 5,6 %. Na
povečanje je vplivalo predvsem večje število otrok prvega starostnega obdobja.
Tretjina staršev, ki imajo otroka starega eno leto, se odloči, da otroka vključi v
predšolsko vzgojo (glej tabela 2). V šolskem letu 2007/2008 je bilo v vrtce vključenih
dve tretjini otrok ustrezne starosti. V prvem starostnem obdobju 44 % otrok, starih od
enega do treh let in v drugem starostnem obdobju 82 % otrok, starih od treh let do
vstopa v osnovnošolsko izobraţevanje (Statistične informacije, št. 31/2008 str. 1-2).
Za primerjavo naj navedem podatek za Občino Krško, kjer je bilo v vse programe
predšolske vzgoje v šolskem letu 2007/2008 vključenih 60 % otrok, starih od enega
leta do vstopa v šolo. Delovalo je 13 vrtcev in njihovih enot ter skupaj 43 oddelkov. V
šolskem letu 2006/2007 je bilo 69,8 % vključenih otrok.
Tabela 1: Število vrtcev in število vključenih otrok, Slovenija, šolsko leto
2007/2008
Število vrtcev
Skupaj
Javni vrtci
Zasebni vrtci

Število oddelkov

811
787
24

3.644
3.570
74

Skupaj
61.359
60.148
1.211

Otroci
1. star. obdobje
16.474
16.116
358

2. star. obdobje
44.885
44.032
853

Vir: Statistične informacije (2008, str. 4)
Tabela 2: Otroci vključeni v vrtce po dopolnjenem letu starosti in spolu,
Slovenija, šolsko leto 2007/2008
Starost (leta)
Skupaj
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
5 let
6 ali več let

Skupaj
61.359
6.361
10.113
13.571
14.523
16.012
779

Deklice
29.315
3.060
4.764
6.635
6.900
7.677
279

Dečki
32.044
3.301
5.349
6.936
7.623
8.335
500

Vir: Statistične informacije (2008, str. 5)
V vrtcih je za otroke skrbelo 7.708 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. V prvem
starostnem obdobju 2.823, za otroke drugega starostnega obdobja 4.885 zaposlenih
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vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. V prvem starostnem obdobju je bilo enemu
strokovnemu delavcu dodeljenih povprečno šest otrok in devet v drugem starostnem
obdobju. Za otroke s posebnimi potrebami je skrbelo 201 vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojitelja (Statistične informacije, št. 31/2008 str. 1-3).
Vrtci lahko v kurikul za doseganje kakovostnih rezultatov vključijo obogatitvene
dejavnosti z jezikovnega in športnega ali s področja umetnosti in bivanje v naravi. V
okviru dodatnih dejavnosti je ponujena tudi moţnost učenja tujih jezikov. V šolskem
letu 2006/2007 se je obogatitvenih dejavnosti udeleţilo 15 % otrok. Vrtci so v okviru
kurikula izvedli več kot 7.500 obogatitvenih dejavnosti, ki so bili krajši od 30 ur in okoli
1.500 daljših od 30 ur (glej tabela 3). Za otroke, ki niso bili vključeni v vrtce, je bilo
izvedenih 860 obogatitvenih dejavnosti. Izven kurikula je bilo izvedenih okoli 1.700
dejavnosti (Statistične informacije, št. 31/2008 str. 3).
Tabela 3: Obogatitvene in dodatne dejavnosti, Slovenija, šolsko leto 2007/2008
V okviru kurikula
vrtca
Število
Število
vključenih
dejavnosti
otrok
Najmanj 30-urne
dejavnosti
Letovanja,
zimovanja
Druge vzgojne
dejavnosti
Tuji jeziki
Dejavnosti,
krajše od 30 ur
Prireditve,
praznovanja
Druge vzgojne
dejavnosti
Tuji jeziki
Tekmovanja za
športno značko

Izven kurikula vrtca
Število
dejavnosti

Število vključenih
otrok

1.543

28.449

599

7.620

551

8.472

142

1.959

779

16.512

274

4.060

213

3.465

183

1.601

7.568

46.203

1.130

6.875

4.612

-

523

-

2.895

45.582

514

6.115

61

621

93

760

-

15.305

-

431

Vir: Statistične informacije (2008, str. 6)

2.4 KAKOVOST PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH
Kakovost dela v vrtcih je eden izmed ključnih elementov za večjo vključenost v
predšolsko vzgojo. Kurikul za vrtce ne predpisuje določene teme ter oblike vzgojnih
priprav. Večinoma se strokovne odločitve prenaša na raven vrtca in strokovne
delavce. Odprtost in naravnanost Kurikula za vrtce omogoča, da si vrtci sami
oblikujejo različno programsko ponudbo, seveda pa morajo pri tem upoštevati skupne
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strokovne kriterije. Tako vrtci v okviru programa, interesa otrok in ţelja staršev
izvajajo različne obogatitvene dejavnosti (likovne delavnice, pevski zbor, plesne in
gibalne dejavnosti, vrtec v naravi, bralni nahrbtnik, tuj jezik).
2.5 FINANCIRANJE VRTCEV
Iz ustanoviteljskih pravic ter pristojnosti občin za zagotavljanje predšolske vzgoje
izhaja obveznost lokalne skupnosti za delovanje in financiranje predšolske vzgoje.
Zasebni vrtci ali vzgojitelji imajo moţnost pridobivanja javnih sredstev ob izpolnjenju
predpisanih pogojev, kot veljajo za javni vrtec. Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, 25.
člen) se program predšolske vzgoje financira iz plačil staršev, sredstev ustanovitelja,
javnih sredstev, donacij in drugih virov.
2.5.1 Oblikovanje cene programov v vrtcih
Cene programov v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (Uradni list RS št. 79/2003), ki izvajajo javno sluţbo.
Iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen (4.-7. člen) izhaja, da se kot elementi
za oblikovanje cen programov upoštevajo:
stroški dela, ki vključujejo bruto plačo, uspešnost, prispevke in davke na plače,
prispevki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (KDPZ), jubilejne
nagrade, odpravnine v pokoj, regres za letni dopust in prehrano ter prevoz na
delo,
stroški materiala in storitev vključujejo funkcionalne stroške objektov
(ogrevanje, elektrika, voda, plin, komunalne storitve, stavbno zemljišče,
čiščenje prostorov, tekoče vzdrţevanje, zavarovanje, varovanje objektov,
uporabo in vzdrţevanje vozil) ter funkcionalne stroške dejavnosti (strokovno
izpopolnjevanje, didaktična sredstva in igrače, obvezne zdravstvene storitve,
hišno perilo, pisarniško poslovanje ter drugi namenski stroški),
stroški ţivil za otroke, ki se določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec
zagotavlja na otroka v posameznem programu.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen (8. člen) tudi navaja, da med elemente
cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrţevanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu
z zakonom zagotavlja občina in tudi vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z
izvajanjem programa v okviru javne sluţbe. Stroške, ki niso elementi za izračun cene,
krije ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda
oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju zavoda.
Na podlagi Pravilnika o metodologij za oblikovaje cen (10. člen), je cena izračunana
na število otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste
oddelkov, ne glede na to koliko otrok je dejansko vključenih v oddelek. Če je število
otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje oddelka, je
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lokalna skupnost kot ustanoviteljica vrtca dolţna vrtcu zagotoviti sredstva v višini
cene programa brez ţivil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim
številom otrok v oddelku in najvišjim normativom. Oddelke je potrebno oblikovati čim
bolj racionalno in uporabiti moţnost fleksibilnega normativa (povečanje števila otrok
do dva v oddelku, kjer je to res potrebno).
2.5.2 Plačilo staršev in plačilo občine
Osnova za plačilo staršev in sredstev ustanoviteljev je cena programa, v katerega je
otrok vključen. Na predlog vrtca občina, ustanoviteljica vrtca, določi ceno programa.
Ker sodi področje predšolske vzgoje med izvirne pristojnosti občine, je dolţnost
občine zagotoviti sredstva za kritje razlike v ceni. Cena programa obsega stroške
vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in
investicijsko vzdrţevanje (ZVrt, 30. člen). Sistem določitve plačil staršev za programe
vrtcev določa ZVrt v četrtem poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS 44/1996, 39/1997 Odločba US: U-I330/96, 1/1998, 84/1998, 44/2000 Odločba US: U-I-3/99, 102/2000, 111/2000,
92/2002, 120/2003, 110/2005, 45/2006, 129/2006).
Pravilnik o plačilih staršev v 3. členu navaja, da plačilo staršev določi občina na
podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Upošteva se bruto mesečni dohodek na
druţinskega člana v RS in premoţenje druţine. Starši v posameznem plačilnem
razredu plačujejo določen odstotek cene programa, ki ga določi občina na predlog
vrtca. Starši plačajo največ 80 % cene programa, ki je polno plačilo. Vrtec ceno
izračuna na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu. Starši,
ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila v
celoti oproščeni. Drţava od 1. 9. 2008 zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačil
staršev, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka iz iste druţine. Če je v
vrtec vključen več kot en otrok iz druţine, so starši za drugega in nadaljnje otroke
plačila za vrtec oproščeni, za starejše otroke pa plačujejo za en razred niţjo ceno.
Tabela 4: Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2007

Plačilni
razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dohodkovni razred
(deleţ bruto
mesečnega
dohodka na
druţinskega člana)
do 25%
nad 25% do 35%
nad 35% do 45%
nad 45% do 55%
nad 55% do 70%
nad 70% do 90%
nad 90% do 110%
nad 110%

Mesečni bruto dohodek na
druţinskega člana v letu 2007
(EUR)
do 321,20
nad 321,20 do 449,68
nad 449,68 do 578,16
nad 578,16 do 706,63
nad 706,63 do 899,35
nad 899,35 do 1.156,31
nad 1.156,31 do 1.413,27
nad 1.413,27

19

Plačilo
(% cene
programa)
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport RS (2009)
Primer razvrstitve staršev v dohodkovni razred (tabela 4): če znaša mesečni dohodek
na druţinskega člana v letu 2009 nad 35 % do 45 % povprečne bruto plače v letu
2007, kar pomeni med 449,68 € do 578,16 € mesečnega dohodka na druţinskega
člana, so starši uvrščeni v 3. plačilni razred, kar predstavlja 30 % plačila cene
programa, v katerega je otrok vključen, razliko (70 %) krije občina iz občinskega
proračuna.
Slika 2: Deleţ staršev v posameznem plačilnem razredu

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport RS (2007)
Slika 2 nam prikazuje, da je bilo v obdobju med letom 2003 do 2005 največ staršev
razvrščenih v prvi plačilni razred (21,4 % od vseh staršev) ter več kot polovica
staršev (56 %) uvrščena v prve tri plačilne razrede.
V primeru če druţina otroka razpolaga s premoţenjem, ki presega 42.000,00 €, se
plačilo vrtca določeno na podlagi dohodkovne lestvice poveča za en plačilni razred.
Če premoţenje druţine presega 84.000,00 €, se plačilo poveča za dva plačilna
razreda in za vrednost premoţenja pod 125.000,00 €, se plačilo poveča za tri
plačilne razrede. Premoţenje druţine, ki presega vrednost 210.000,00 €, je plačilo
staršev 80 % cene programa. Občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila
upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odraţajo dejanski socialni poloţaj
druţine (Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 2009).
Mesečni bruto dohodek na druţinskega člana se izračuna na podlagi letnega
dohodka druţine, ki je vsota vseh obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkov prejetih v
preteklem koledarskem letu. Ob tem se ne upošteva dodatek za pomoč, postreţbo in
varstveni dohodek, dohodki, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški druţini,
prejemki za oskrbo v tuji oziroma rejniški druţini, štipendije, otroški dodatek, pomoč
ob rojstvu otroka, dodatek za nego otroka, sredstva za odpravo posledic
elementarnih nesreč. V dohodek se upoštevajo prejete pokojnine in preţivnine, do
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katerih so upravičeni druţinski člani v višini izvršljivega pravnega naslova. Če
vlagatelj zahtevka dokaţe, da preţivnine kot upravičenec ne prejema, se ta v
dohodek druţine ne upošteva.
Pri plačilu vrtca se še obravnava katastrski dohodek, ki se upošteva brez zniţanj in
olajšav, ugotovljen v potrdilu davčnega urada. Če dohodek ustvarja več oseb, se v
dohodek vlagateljeve druţine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka. Kot
dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček in je ugotovljen na podlagi davčnega
obračuna akontacije dohodnine. Premoţenje druţine zdruţuje vse premično in
nepremično premoţenje, razen stanovanja, ki ga zakon določa kot primerno
stanovanje, predmetov, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe,
eno osebno vozilo v vrednosti do višine 18-ih minimalnih plač. Tabela 5 nam
prikazuje višine plačila staršev v Vrtcu Krško ter njihovih enotah. Višina cene
programov je razdeljeno na starostna obdobja od 1-3 in 3-6 ter na kombinirani
oddelek.
Tabela 5: Višina plačila staršev, Vrtec Krško (cene veljajo od 1. 9. 2008 dalje)
Plačilni razred

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deleţ plačila
staršev ( %)

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Program vrtca
1 – 3 let

3 – 6 let

444,44€

301,13€

44,44€
88,89€
133,33€
177,78€
222,22€
266,66€
311,11€
355,55€

30,11€
60,23€
90,34€
120,45€
150,56€
180,68€
210,79€
240,90€

Kombinirani
program
339,09€
33,91€
67,82€
101,73€
135,64€
169,54€
203,45€
237,36€
271,27€

Vir: Vrtec Krško (2009)

2.5.3 Upravičenci do javnih sredstev
Na podlagi 2. člena Pravilnika o plačilih staršev (Uradni list RS št. 129/2006), ceno
programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in
občina. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem
območju stalno prebivališče, stalno prebivališče skupaj z enim od staršev in otroke
tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju stalno prebivališče in je
zavezanec za dohodnino v RS.
Pravico do javnih sredstev starši uveljavljajo na podlagi vloge za zniţano plačilo vrtca
pri pristojnem občinskem organu. Vlogo za zniţano plačilo vrtca izpolni eden od
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staršev ali zakoniti zastopnik otroka na predpisanem obrazcu. Staršem, ki ne
uveljavljajo zniţanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila. V vrtec so
lahko vključeni tudi otroci, ki ne izpolnjujejo pogojev, vendar morajo starši plačati
polno ceno programa. Vrtec mora vsak mesec posredovati občini seznam otrok,
katerih starši niso uveljavljali zniţanega plačila ter seznam otrok, ki niso upravičeni
do javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 2009).
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3 PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE V EVROPSKI UNIJI
3.1 OPREDELITEV PREDŠOLSKE VZGOJE
Za drţave EU pomenijo vrtci varstvo otrok zaposlenih staršev, ali pa imajo vzgojno
funkcijo in pripravlja otroke na vstop v šolo. Obvezno izobraţevanje se podaljšuje
navzdol po letih. Najmanjša je v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, kjer otroci
vstopijo v šolo s petimi leti, po vseh drugih evropskih drţavah vstopijo v šolo
večinoma s šestimi leti, Bolgarija izstopa s sedmim letom začetka šolske obveznosti
(Krek, 1995, str. 38). Večina otrok obiskuje javne vrtce, medtem ko je v raznih
druţbah (predvsem Velika Britanija) skrb zlasti najmanjših otrok pri zasebnih
varuškah na domu (au-pair). Razlike v vrtcih so v vzgojni in varstveni funkciji in
programu, ki jih izvajajo vzgojno-varstveni centri (child-care centers), ki nudijo
celodnevno oskrbo. Vzgojne skupine (play groups) so krajši programi predšolske
vzgoje, ki traja po nekaj ur na teden, ki jih organizirajo zasebne ustanove. V drţavah
članicah zahodne Evrope se otroci od četrtega do petega leta vključujejo v
predšolske oddelke (pre-primary school ali nursery class) pri nas se je imenovala
»mala šola«, ki sluţi za pripravo na vstop v šolo (EACEA P9, str. 10).
Vključenost otrok v predšolsko vzgojo po drţavah članicah narašča, kakor tudi
povsod po svetu. Socialni in ekonomski trendi vključujejo migracije, urbanizacijo in
ţenski delovni trg. Trendi spreminjajo strukturo druţine in prinašajo nujnost po bolj
organizirani vzgoji in izobraţevanju predšolskih otrok. Starši se vedno bolj zavedajo
pomembnosti zanimanja za predšolsko vzgojo, ki izhaja iz ciljev socializacije otrok,
otrokovega celostnega razvoja in pomoči pri vstopu v šolo.
V zahodnih drţavah članicah se v vrtcih zahteva srednješolska, višja ali visokošolska
izobrazba, medtem ko vzgojitelji za najmlajše otroke, zlasti v vrtcih z varstveno
funkcijo, večinoma nimajo posebne izobrazbe. V večini evropskih drţav se je v
zadnjih letih opravljala prenova vrtcev, v ospredje je postavljena pravna drţava in
človekove pravice, ki sta ključni za demokratično druţbo. Prenova prinaša v vrtce
pluralizacijo vzgoje na ravni programov, organizacije, vsebin in oblik dela ter
upoštevanje otrokovih pravic, kot so individualnost, spoštovanje otrokove zasebnosti
in razvijanje njegove kritične moči razsojanja. V ospredju so otrokove pravice, ki ga
ščitijo pred zanemarjenjem in zlorabo, pa tudi pravice staršev. Izpostavljeni načeli
ţivljenja v vrtcu sta strpnost in multikulturnost, kajti sodobni svet je poln migracij, zato
se je nujno naučiti strpnega sobivanja (Bahovec, 1996, str. 32-43).
Temeljni cilji prenove evropskih vrtcev so skupni, vendar je homogenost le
navidezna. Raznovrstnost sociokulturološkega okvira je v evropskem področju velika,
zato je potrebno iz temeljnih ciljev izpeljati veliko različnih pristopov pri varstvu in
vzgoji predšolskih otrok. Primerna vzgoja in varstvo v vrtcu je odvisna od ustreznega
ravnanja odraslih z otroki, velikosti oddelkov, primernosti okolja in opreme vrtca,
izobrazbe vzgojiteljev, vrste dejavnosti za otroke in časa namenjenega tem
dejavnostim ter komunikacije s starši (Krek, 1995, str. 44).
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V evropskih vrtcih ni sprejet le en nacionalni kurikulum, ki določa vzgojno-varstveni
program v vrtcih, marveč jih je več, velikokrat jih oblikujejo občine. Pojavlja se
liberalni in kontinentalni sistem predšolske vzgoje, ki namenjata za predšolsko vzgojo
od 0,4 % do 0,9 % BDP in nordijski sistem, ki namenja od 1,3 % do 2,3 % BDP
(prikaz deleţa BDP na sliki 3).
Slika 3: Deleţ bruto druţbenega proizvoda za predšolsko vzgojo v posameznih
drţavah EU, 2007

Vir: OECD (2007)
Sistemi predšolske vzgoje so med seboj povezani, pri tem imajo nordijske drţave
najbolj urejen sistem predšolske vzgoje, ki podpira razvoj predšolskih otrok in
kakovostno vzgojo. Podatki glede obveznosti vključevanja v predšolsko vzgojo
kaţejo (Eurybase), da v Bolgariji mreţa vrtcev še ni tako dobro razvita, vendar je
vključevanje v predšolsko vzgojo obvezno. V Latviji morajo otroci obvezno obiskovati
predšolsko vzgojo dve leti pred vstopom v šolo.
3.2 PLAČILO PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE
V večini drţav članicah večji deleţ plačila prispevajo drţavne in lokalne oblasti, ostalo
pa starši. Najvišje plačilo programov predšolske vzgoje je na Danskem, v prvem
starostnem obdobju (slika 4), za drugo starostno obdobje je nekoliko niţje (217,6 €).
Slovenija je na drugem mestu najvišjega plačila za prvo starostno obdobje (v
povprečju 308,6 € na mesec). V ostalih prikazanih drţavah starši plačujejo v
povprečju isto ceno za programe prvega in drugega starostnega obdobja.
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Slika 4: Najvišje mesečno plačilo staršev programov predšolske vzgoje v EUR
po posameznih drţavah EU, 2007

Vir: OECD (2007)
3.3 DOSTOPNOST PREDŠOLSKE VZGOJE V EVROPSKI UNIJI
V drţavah EU je vključenost otrok v vrtce, mlajših od treh let, zelo različna, s tem da
v nekaterih drţavah nimajo urejenega javnega financiranja predšolske vzgoje. Na
Češkem je manj kot 1 % otrok, mlajših od treh let, ki obiskujejo jasli (jesle). Okoli 20
% otrok, ki so mlajši od dveh let, obiskuje vrtec (mateřska škola). Vpis otrok, mlajših
od treh let, je tudi nizek na Poljskem, dobra 2 %. V Nemčiji se razlikuje med
zahodnimi (3 % vključenost mlajših otrok od treh let) in vzhodnimi deţelami, kjer je
vključenost nekoliko večja (37 %). Povpraševanje je veliko za varstvo na domu
(Tagesmutter). Tudi na Irskem je podobno, kjer prevladuje varstvo na domu. Drugače
je v nordijskih drţavah, kjer je vključenost otrok v programe predšolske vzgoje,
mlajših od treh let, visok. Na Švedskem je vključenost 78 % in 62 % na Danskem, na
Finskem je vključenost niţja, le 22 %.
Podobno velja tudi za triletnike. V šolskem letu 2006/2007 je bilo v EU v formalne
oblike predšolske vzgoje vključenih 74 % triletnih otrok. Obstajajo pa velike razlike
med drţavami. V Belgiji, Španiji, Franciji in Italiji so vpisani skoraj vsi triletniki (95 %).
V nordijskih drţavah (razen na Finskem) in Estoniji je deleţ vključenih od 80 % do 95
%. V Grčiji, na Irskem in Nizozemskem triletniki ne obiskujejo javnih vrtcev.
Vpis v formalne oblike varstva in predšolsko vzgojo (ISCED 0) je najvišji za
štiriletnike (povprečno 82,3 %), (slika 5). Povečanje se večinoma kaţe v drţavah, kjer
nimajo formalnega varstva za triletnike, to sta Grčija in Nizozemska. Deleţ
vključenosti pa je nizek še naprej na Irskem, Finskem in Poljskem. Starejši otroci, ki
se vpišejo v osnovnošolsko primarno izobraţevanje (ISCED 1), s tem se vpis v
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predšolske programe zmanjša. V programih ISCED 0 je okoli 77 % petletnikov,
skupni vpis v izobraţevalne programe se pa poveča na 93 %.
Slika 5: Vključenost otrok od 3. do 6. leta starosti v predšolsko vzgojo EU-27 v
šolskem letu 2006/2007

Vir: Eurydice, EACEA P9 (2009, str. 57)
Skoraj vsi šestletni otroci so vpisani v primarno ali predšolsko izobraţevanje
(povprečje za EU je 99,8 %), v Bolgariji, Luksemburgu in na Slovaškem je
vključenost (90 do 95 %). V drţavah EU je večina šestletnikov ţe vpisana v ISCED 1
(73 %), ostali (27 %) so še vključeni v ISCED 0, saj se v Bolgariji, na Danskem,
Švedskem, Poljskem, v Romuniji in na Finskem primarni šolski sistem prične s
sedmimi leti (Eurydice, EACEA P9, 2009, str. 55-56).
Zagotovitev drţavnega in lokalnega subvencioniranja predšolske vzgoje in varstva je
eden izmed učinkovitih načinov, s katerimi se lahko pomaga usklajevati starševske
obveznosti z zaposlitvijo. V večini drţav EU so ţenske zaposlene s skrajšanim
delovnim časom, šele kasneje, ko so otroci starejši, preidejo na polni delovni čas.
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4 ANALIZA VKLJUČENOSTI OTROK V PREDŠOLSKO VZGOJO
Za dejanski poloţaj na področju predšolske vzgoje je nujno tudi spremljanje
demografskih dejavnikov (rodnost in priseljevanje) in razvoja posameznih regij
(indeks razvojne ogroţenosti), ker vsi ti dejavniki posredno in neposredno vplivajo na
vključenost v vrtce, samo organizacijo in financiranje.
Predšolska vzgoja je v Sloveniji in drţavah EU urejena različno. Drţave članice
izvajajo različne ukrepe za večjo vključenost v predšolsko vzgojo. Iz virov
Računskega sodišča RS in Ministrstva za šolstvo in šport RS, smo ţe spoznali, kateri
so najpogostejši vzroki za nevključitev v vrtce. V diplomski nalogi sem naredila
analizo, da bi ugotovili, kako izbrani dejavniki vplivajo na vključenost. Z izračunom
doseganja ciljnih vrednosti bodo izbrani parametri pokazali vpliv na oceno večje
(manjše) vključenosti v predšolsko vzgojo in izobraţevanje. Raziskovalne enote so
statistične regije Slovenije in drţave članice EU. V nadaljevanju bomo z indeksom
razvojne ogroţenosti najprej preučili razvoj slovenskih regij.
4.1 INDEKS RAZVOJNE OGROŢENOSTI (IRO)
Za analizo vključenosti otrok v vrtce je impliciten Indeks razvojne ogroţenosti1. Izraz
»indeks razvojne ogroţenosti« pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki
se izračuna na podlagi oteţitve kazalcev razvitosti, ogroţenosti in razvojnih moţnosti.
Pri razvrščanju regij po stopnji razvitosti se uporablja indeks razvojne ogroţenosti. S
petim odstavkom 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se
za razvrščanje regij po stopnji razvitosti uporablja indeks razvojne ogroţenosti
(ZSRR-1, 34. člen). »Za določanje indikativnega obsega spodbud se uporablja
indeks razvojne ogroţenosti in število prebivalstva razvojne regije« (ZSRR-1, 11.
člen). »Obseg financiranja iz drţavnega proračuna se določi na podlagi dejanskega
obsega programa po merilih in kriterijih, ki jih določi minister, pristojen za regionalni
razvoj, upoštevaje indeks razvojne ogroţenosti ter druge omejitvene dejavnike
razvoja« (ZSRR-1, 28. člen).

1

Indeks razvojne ogroţenosti je sestavljen kazalnik, ki je bil v regionalno politiko Slovenije uveden s
Strategijo regionalnega razvoja leta 2001 kot osnova za dodeljevanje neposrednih in posrednih
regionalnih spodbud. Leta 2005 se je zaradi sprememb, ki jih je v regionalno politiko uvedel nov Zakon
o skladnejšem regionalnem razvoju, oblikoval nov indeks razvojne ogroţenosti (glej Pečar in Kavaš,
2006, str. 9).
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4.2 ANALIZA STANJA PO STATISTIČNIH REGIJAH
4.2.1 Metodologija uporabljenih kazalcev v analizi
4.2.1.1 Bruto družbeni proizvod (BDP)
BDP na prebivalca je najpogostejši kazalec za merjenje razvitosti. Izračun bruto
druţbenega proizvoda temelji na zasnovi regionalnih računov, ki so podsistem
nacionalnih računov, zato so zasnove, uporabljene v izračunih regionalnega bruto
druţbenega proizvoda, iste kakor v nacionalnih računih. Najniţja razpoloţljiva
teritorialna enota je statistična regija (Pečar in Kavaš, 2006, str. 16).
BDP je enak dodani vrednosti v osnovnih cenah po dejavnostih, povečani za davke
na proizvode in storitve in zmanjšani za subvencije po proizvodih in storitvah. BDP je
tako enak vsoti dodane vrednosti v osnovnih cenah vseh domačih (rezidenčnih)
proizvodnih enot in neto davkov na proizvode in storitve (davki na proizvode in
storitve, zmanjšani za subvencije po proizvodih in storitvah). BDP je po izdatkovni
metodi enak skupni domači potrošnji in saldu menjave proizvodov in storitev s tujino.
BDP po dohodkovni metodi je enak vsoti sredstev za zaposlene, neto davkov na
proizvodnjo (davki na proizvodnjo minus subvencije na proizvodnjo) ter bruto
poslovnega preseţka in raznovrstnega dohodka (Statistične informacije, št. 40, 2008,
str. 15).
Slika 6: BDP na prebivalca po statističnih regijah v obdobju med 1996 do 2006,
Slovenija
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Vir: SURS
Slika 6 nam prikazuje naraščanje BDP v obdobju med 1996 do 2006. Močno izstopa
Osrednjeslovenska regija, ki je v letu 2006 imela 22.286 € BDP na prebivalca, sledi ji
Obalno-kraška regija z 15.747 € BDP na prebivalca v letu 2006.
Osrednjeslovenska regija je bila po višini BDP na prebivalca v letih 2001 do 2003 na
prvem mestu in tako najbolj povečala svojo prednost pred slovenskim povprečjem,
pri tem ga je v letu 2003 presegla za 44 %. Nadpovprečen BDP na prebivalca je
imela še Obalno-kraška regija, vendar bistveno manjši (slabe 4 % nad slovenskim
povprečjem), medtem ko so bile druge regije pod slovenskim povprečjem. Med 88 %
in 98 % slovenskega povprečja so dosegale Gorenjska, Savinjska, Jugovzhodna
Slovenija in Goriška regija, med 75 % in 85 % pa Zasavska, Notranjsko-kraška,
Koroška, Podravska in Spodnjeposavska regija. Najniţji BDP na prebivalca je imela
Pomurska regija (le 69 % slovenskega povprečja). Poleg Pomurske regije so svoj
zaostanek za slovenskim povprečjem povečale še druge regije razen
Osrednjeslovenske, Podravske in Savinjske regije. Največji zaostanek je imela
Zasavska regija, ki je imela tudi največje zmanjšanje delovnih mest med vsemi
regijami v tem obdobju. V letu 2001 je bilo razmerje med najbolj in najmanj uspešno
regijo po bruto domačem proizvodu na prebivalca 2,0:1, ki se je do leta 2003
povečalo na 2,1:1. V primerjavi z drţavami članicami EU je Osrednjeslovenska regija
v letu 2003 dosegla 110 % povprečja EU, Pomurska regija z najniţjim BDP na
prebivalca, 52 % povprečja EU (glej Pečar in Kavaš, 2006, str. 17).
4.2.1.2 Aktivno prebivalstvo
Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in
samozaposlene osebe) ter brezposelne osebe. Aktivna oseba je opredeljena kot
oseba, ki opravlja nek poklic, da bi si zagotovila sredstva za ţivljenje. V razvitih
drţavah je spodnja starostna meja 15 let, zgornja starostna meja pa variira. Pri nas
opredeljujemo zgornjo starostno mejo z dopolnjenim 65. letom starosti. Slovenska
statistika delovne sile je dajala znotraj kategorije aktivnega prebivalstva zelo velik
poudarek zaposlenemu prebivalstvu. To je prebivalstvo, ki je v delovnem razmerju v
druţbenem in zasebnem sektorju. Hkrati je znotraj delovnega kontingenta del oseb
neaktivnih (Statistične informacije, 2009, str. 11-12).
Delitev na aktivno in neaktivno prebivalstvo je odvisno od spolno-starostne strukture
prebivalstva in vrste drugih druţbenih in ekonomskih dejavnikov. Za prikaz in analizo
aktivnega ter vzdrţevanega prebivalstva uporabljamo absolutne in relativne
vrednosti. Najpogostejše so stopnje aktivnosti in stopnje vzdrţevanosti. Splošna
stopnja aktivnosti izraţa razmerje med aktivnim in celotnim prebivalstvom in je
izraţena v odstotkih (Statistične informacije, št. 4, 2009, str. 11-12).
Stopnja aktivnosti je odstotni deleţ aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem
prebivalstvu (vse osebe, stare 15 let in več). Stopnja delovne aktivnosti je odstotni
deleţ delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu (vse osebe,
stare 15 let in več) (Statistične informacije, št. 4, 2009, str. 11-12).
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Registrirana oziroma formalna stopnja zaposlenosti ali stopnja delovne aktivnosti
pove, kolikšen deleţ celotnega delovno sposobnega prebivalstva je zaposlenega.
Razlike po regijah so pri formalni stopnji zaposlenosti podobne kakor pri stopnji
registrirane brezposelnosti. V tabeli 6 je prikazano, da je v letu 2007 imela najvišjo
formalno stopnjo zaposlenosti Notranjsko-kraška regija (64,2 %), nadpovprečna je
bila tudi v Osrednjeslovenski regiji, Jugovzhodni Sloveniji, Goriški, Gorenjski in
Obalno-kraški regiji. Najniţjo stopnjo formalne zaposlenosti ali delovne aktivnosti je
imela Pomurska regija (55,4 %), kar je slabih 92 % slovenskega povprečja. V letu
2007 se je glede na leto 2000 formalna stopnja zaposlenosti povečala v vseh regijah,
najbolj pa v Podravski regiji za 5,4 odstotne točke. Najmanjši porast je zabeleţila
Pomurska regija (0,7 %) (Pečar, 2008, str. 52).
Zaposlitveni status med spoloma pokaţe, da se je leta 2007 število moških med
aktivnim prebivalstvom večalo hitreje kot število ţensk, saj se je število zaposlenih
moških povečalo za 2,7 %, število ţensk za 0,2 %. Med delovno aktivnim
prebivalstvom se je število moških povečalo za 4,4 %, število ţensk pa za 2,7 %.
Med zaposlenimi osebami se je glede na predhodno leto bolj povečal deleţ moških
za 4,0 %, kot deleţ ţensk, ki je bil povečan za 2,5 %. Bolj kot število samozaposlenih
ţensk se je v predhodnem letu povečalo število samozaposlenih moških za 7,2 %,
število samozaposlenih ţensk se je povečalo za 1,5 % (Statistične informacije, 2008,
št. 38, str. 2).
Tabela 6: Stopnja delovne aktivnosti ali formalne zaposlenosti (v %)
Statistične regije

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Koroška
Spodnjeposavska
Zasavska

60,9
57,5
57,8
59,2
56,9
60,1
54,7
59,6
51,7
56,4
56,7
54,8

61,0
58,1
58,3
60,0
57,0
60,5
55,1
60,0
52,3
56,9
56,3
55,2

60,9
58,3
58,6
59,5
57,2
60,3
53,3
60,4
53,1
56,6
56,2
54,8

60,6
58,0
58,3
58,9
56,5
59,6
51,6
60,3
52,4
55,1
54,3
53,9

60,4
58,1
58,6
58,8
57,1
60,1
53,0
60,7
53,3
55,8
55,5
54,2

60,8
58,8
59,0
59,1
57,1
60,0
52,7
61,4
53,8
56,1
56,4
54,4

61,4
59,6
59,6
59,9
57,7
60,3
53,5
62,2
54,8
56,4
56,9
55,4

63,0
61,2
61,2
61,6
59,8
62,2
55,4
64,2
57,1
58,0
58,9
57,3

Slovenija

57,4

57,7

57,7

57,0

57,5

57,8

58,5

60,4

Vir: Pečar (2008 str. 52)
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Stopnja registrirane zaposlenosti
Stopnja registrirane zaposlenosti je kazalec, ki kaţe razmerje med registriranimi
delovno aktivnimi in delovno sposobnimi prebivalci. Torej nam pokaţe, kolikšen deleţ
od potencialnih moţnih zaposlenih (prebivalstvo v starosti 15 do 64 let) je dejansko
tudi zaposlenih. Polna zaposlenost je cilj vrste strateških dokumentov in gonilo
nadaljnjega razvoja, zato je vključena tudi v izbor kazalcev za oceno razvojnih
moţnosti regij. Podatki o formalno delovno aktivnem prebivalstvu so na voljo
mesečno z zamikom dveh mesecev. V analizah se običajno uporablja podatek na
letni ravni (glej Pečar in Kavaš, 2006, str. 19).
Stopnja registrirane brezposelnosti
Pri stopnji registrirane brezposelnosti štejemo kot aktivno prebivalstvo delovno
aktivno prebivalstvo (vse osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane ali so v
delovnem razmerju na območju Slovenije) in brezposelne (Pečar, 2008, str. 42).
Stopnja registrirane brezposelnosti je skupaj z BDP na prebivalca eden najbolj
razširjenih kazalcev za prikazovanje nerazvitosti in strukturnih problemov regij.
Kazalec prikazujemo kot odstotni deleţ registriranih brezposelnih oseb med
registriranim aktivnim prebivalstvom (registrirani delovno aktivni in registrirani
brezposelni) (glej Pečar in Kavaš, 2006, str. 20).
Stopnja registrirane brezposelnosti je na voljo od leta 1997 dalje. V metodologiji
izračuna indeksa razvojne ogroţenosti je zadnji razpoloţljivi podatek za leto 2004. V
obdobju od leta 2002 do 2004 je imela najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Pomurska regija. Slovensko povprečje je presegla za 60 %. Poleg Pomurske regije
so imele nadpovprečno stopnjo registrirane brezposelnosti Podravska, Zasavska,
Spodnjeposavska, Savinjska in Koroška regija. Najniţja je bila v Goriški regiji, ki je
tudi ves čas počasi naraščala in v letu 2004 dosegla skoraj 65 % slovenskega
povprečja. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji pada od leta 1998 naprej in
tako gibanje je bilo tudi v obdobju od 2002 do 2004. Zmanjšanje stopnje registrirane
brezposelnosti je posledica zmanjšanja števila brezposelnih, ki je v tem obdobju
upadlo v vseh regijah, razen v Goriški in Koroški. Število brezposelnih se je
zmanjšalo zaradi večje ponudbe delovnih mest, saj se je povečalo število delovno
aktivnega prebivalstva v regijah in tudi zaradi črtanja brezposelnih iz evidenc zaradi
različnih razlogov. Ta padec je bil po regijah različen. Stopnjo registrirane
brezposelnosti je najbolj zmanjšala Podravska regija, povečala se pa je v Goriški in
Koroški regiji (glej Pečar in Kavaš, 2006, str. 20). Tabela 7 nam prikazuje stopnjo
registrirane brezposelnosti po regijah od leta 2002 do 2007.
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Tabela 7: Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija, 2000 - 2007
Statistične regije

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Koroška
Spodnjeposavska
Zasavska

8,8
8,8
9,7
5,9
13,1
10,4
16,7
10,4
18,1
9,9
13,4
14,9

8,0
8,7
8,7
5,6
13,1
9,6
16,3
9,4
17,4
9,9
13,9
14,3

7,7
8,3
8,2
6,1
13,6
9,7
17,7
8,8
17,1
11,3
14,1
14,8

7,5
8,0
8,0
6,3
13,1
8,4
17,6
8,6
15,8
12,2
14,6
15,6

7,5
7,9
7,6
6,7
12,5
8,2
16,8
8,1
14,2
11,4
12,7
14,4

7,6
7,5
7,3
6,5
13,7
8,8
17,1
7,9
13,5
10,6
11,5
13,8

7,2
7,2
6,4
6,2
11,6
8,6
15,7
7,0
12,7
10,1
10,5
12,0

5,9
6,3
4,9
4,9
9,4
7,0
13,4
5,4
10,4
8,1
8,9
9,7

Slovenija

11,8

11,2

11,3

10,9

10,3

10,2

9,4

7,7

Vir: Pečar (2008 str. 42)
Kot je razvidno iz tabele 7, je bila stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2007
najvišja v Pomurski regiji (13,4 %), kjer je presegala slovensko povprečje za 74,1 %,
nadpovprečna pa je še bila v Podravski, Zasavski, Savinjski, Spodnjeposavski in
Koroški regiji. Med tradicionalno najniţjimi po stopnji registrirane brezposelnosti je
tudi v letu 2007 Goriška regija (4,9 %), kateri se je pridruţila še Gorenjska. Goriška je
dosegla 63,4 %, Gorenjska pa 63,3 % slovenskega povprečja. Taka razporeditev
regij glede na slovensko povprečje se med leti ne spreminja bistveno. Največjo
pozitivno spremembo je opaziti pri Notranjsko-kraški regiji, ki je zmanjšala
registrirano brezposelnost tako, da se je s šestega mesta v letu 2000 povzpela na
tretje v letu 2007. Svoj poloţaj pa je izboljšala tudi Gorenjska regija, ki se je povzpela
za tri mesta (s četrtega mesta v letu 2000 in postala regija z najniţjo stopnjo v letu
2007) (Pečar, 2008, str. 42).
Stopnja registrirane brezposelnosti se je od leta 2000 naprej preteţno zmanjševala v
vseh regijah. Zmanjšanje stopnje registrirane brezposelnosti je posledica zmanjšanja
števila brezposelnih, ki je v tem obdobju upadlo v vseh regijah. Število brezposelnih
se je zmanjšalo zaradi večje ponudbe delovnih mest, saj se je povečalo število
delovno aktivnega prebivalstva v regijah. K zmanjšanju je precej prispevalo tudi
črtanje brezposelnih iz različnih razlogov, ki niso povezani z zaposlitvijo (prepisi v
posebno evidenco, šolanje, odjave po lastni volji ali črtanje zaradi nejavljanja na
enotah ZRSZ) (Pečar, 2008, str. 43).
4.2.1.3 Indeks staranja prebivalstva
Indeks staranja prebivalstva je kazalec, ki kaţe razmerje med starim (65+) in mladim
prebivalstvom (0-14 let) pomnoţene s 100 (Statistične informacije, 2008, št. 27, str.
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71). Zaradi podaljševanja ţivljenjske dobe in vse manjše rodnosti je starega
prebivalstva vedno več, kar prinaša novo razseţnost v razvoju posameznih območij,
ki jo bo treba čedalje bolj upoštevati. V metodologiji indeksa razvojne ogroţenosti je
bil zadnji razpoloţljivi podatek za leto 2005.
Indeks staranja prebivalstva se hitro povečuje po vseh statističnih regijah. V letu
2002 je prvič presegel vrednost 100, kar pomeni, da je v strukturi slovenskega
prebivalstva ţe več starega kot mladega prebivalstva. V obdobju od 2003 do 2005 je
bilo samo še v Osrednjeslovenski, Savinjski, Koroški regiji in Jugovzhodni Sloveniji
več mladega prebivalstva kot starega. Najniţji indeks staranja je imela Jugovzhodna
Slovenija, ki je v obdobju od 2003 do 2005 dosegla 87 % slovenskega povprečja,
najvišjega pa je imela Obalno-kraška regija, ki je za 27 % presegla slovensko
povprečje. Zaradi pospešenega staranja prebivalstva v vseh statističnih regijah so
nekatere regije (Obalno-kraška, Goriška, Pomurska, Notranjsko-kraška in
Spodnjeposavska regija), ki so imele ţe v preteklosti visok deleţ starega prebivalstva
svoj poloţaj glede na slovensko povprečje izboljšale (Pečar in Kavaš, 2006, str. 2122).
Indeks staranja prebivalstva se je v drugi polovici leta 2007 povzpel za 1,2 indeksne
točke. Konec leta 2007 je v Sloveniji na 100 oseb, mlajših od 15 let, prebivalo več kot
116 oseb, starejših od 64 let. V obdobju šestih mesecev se je razmerje med mladimi
(mlajši od 15 let) in starimi (stari 65 ali več) prebivalci poslabšalo v več kot treh
četrtinah občin. Vrednost indeksa staranja je namreč narasla v 160 občinah, najbolj
(za 11,2 indeksne točke) v občini Osilnica (Statistične informacije, št. 27, 2008, str.
71).
4.2.1.4 Paritete kupne moči (PKM)
Paritete kupne moči so splošno opredeljene kot prostorski cenovni deflatorji in
pretvorniki valut, ki izločajo učinek razlik v ravni cen med drţavami. Paritete kupne
moči opravljajo dve funkciji: funkcijo prostorskega deflatorja in funkcijo pretvornika
različnih valut v neko skupno valuto. V primeru, da posamezne drţave uporabljajo
enako valuto, imajo paritete kupne moči le prvo funkcijo, to je funkcijo cenovnih
deflatorjev.
V svoji najenostavnejši obliki so paritete kupne moči preprosta razmerja cen
posameznih proizvodov in storitev v nacionalnih valutah med drţavami. Na ravni
bruto druţbenega proizvoda pa so paritete kupne moči agregirana razmerja cen
celotne palete proizvodov in storitev, ki sestavljajo BDP. Razmerje paritete kupne
moči in deviznega tečaja za raven BDP je kazalnik splošne ravni cen (Statistične
informacije, št. 11, 2008, str. 13-14).
Standard kupne moči (SKM)
Izbor valute za izraţanje rezultatov je dogovor (konvencija). V Eurostatovi primerjavi
se rezultati izraţajo v „valuti“, imenovani standard kupne moči. Standard kupne moči
je umetna, fiktivna valuta, ki je na ravni povprečja drţav EU enaka enemu evru.
Trenutno je 1 SKM enak 1 evru na ravni EU-25. SKM ali “EU-25 evro” je “valuta”, ki
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odraţa povprečno raven cen v EU-25 (Statistične informacije, št. 11, 2008, str. 1314).
BDP v SKM (Standard kupne moči) in BDP v SKM na prebivalca
BDP izraţen kot standard kupne moči je BDP v nacionalni valuti, pretvorjen z
uporabo paritete kupne moči, izraţen kot število enot nacionalne valute za 1 SKM.
BDP na prebivalca v SKM je BDP v SKM, deljen s skupnim številom prebivalcev
drţave. Splošnejši izrazi za BDP v SKM so tudi realni BDP, BDP v PKM ali BDP po
kupni moči (Statistične informacije, št. 11, 2008, str. 13-14).
4.2.2 Rezultati izračuna Indeksa razvojne ogroţenosti, 2007 do 2013
Indeks razvojne ogroţenosti kaţe precejšnje razlike med najboljšo in najslabšo
regijo, manjše razlike pa so med preostalimi regijami (glej prilogo 1). Navzgor močno
odstopa Osrednjeslovenska regija, na drugi strani pa navzdol Pomurska regija.
Pomurska regija ima najvišjo vrednost indeksa razvojne ogroţenosti, ki je 18-krat
večja od najniţje vrednosti v Osrednjeslovenski regiji. Regije, ki imajo indeks
razvojne ogroţenosti manjši od 100, so: Obalno-kraška, Gorenjska, Goriška in
Savinjska regija. Vrednost njihovega indeksa se giblje med 82 in 92. Regije, ki
presegajo indeks 100, so: Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Zasavska,
Spodnjeposavska, Podravska in Notranjsko-kraška regija. Vrednost njihovega
indeksa pa se giblje med 102 in 127. Taka razvrstitev regij po stopnji razvojne
ogroţenosti nam zagotavlja različne moţnosti uporabe v praksi za razvrščanje regij
ali kot pomoč pri delitvi sredstev za regionalni razvoj (glej Pečar in Kavaš, 2006, str.
27). Glede na Indeks razvojne ogroţenosti se za programsko obdobje Drţavnega
razvojnega programa 2007-2013 razvojne regije razvrščajo po stopnji razvojne
ogroţenosti, kar nam prikazuje slika 7.
Slika 7: Regije razvrščene po stopnji razvojne ogroţenosti

Vir: UMAR (2006, str. 30)
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4.3 ANALIZA STANJA REGIJ V SLOVENIJI
Z izračunom doseganja ciljnih vrednosti smo ugotovili, kako izbrani dejavniki vplivajo
na vključenost v predšolsko vzgojo. Kriteriji, ki vplivajo na vključenost v predšolsko
vzgojo, so deloma razvidni ţe iz identifikacije problema. V analizi sem uporabila
podatke vključenosti v vrtce v šolskem letu 2007/2008.
Uporabljeni parametri za Slovenijo (SURS, 2008):
 Prihodek:
 BDP po dvanajstih statističnih regijah v letu 2006,
 letna bruto plača po dvanajstih statističnih regijah v letu 2007.
 Aktivno prebivalstvo:
 delovno aktivni po dvanajstih statističnih regijah v letu 2007,
 brezposelni po dvanajstih statističnih regijah v letu 2007,
 zaposlene ţenske po dvanajstih statističnih regijah v letu 2007.
 Starost:
 indeks staranja po dvanajstih statističnih regijah v letu 2007.
V tabeli (priloga 2) so zapisane vrednosti za posamezen dejavnik po statističnih
regijah v Sloveniji.
Izračun modela vključenosti otrok v vrtce v Sloveniji je razdeljen na dva nivoja. V
tabeli (priloga 3) so določene vrednosti uteţi za posamezen parameter na prvem in
drugem nivoju.
V tabeli (priloga 4) so izračunane normirane vrednosti za posamezen parameter.
Normiran parameter dobimo tako, da vrednost parametra za vsako statistično regijo
delimo z najvišjo vrednostjo posameznega parametra. Izračun normiranih vrednosti
naredimo za vse parametre, ki so upoštevani v modelu.
V tabeli (priloga 5) so izračunane končne vrednosti za posamezen parameter.
Končno vrednost dobimo tako, da normirano vrednost posameznega parametra v
tabeli (priloga 3) pomnoţimo z vrednostjo uteţi 1 v tabeli (priloga 4). Skupna vrednost
vseh parametrov v tabeli (priloga 5) pove, kakšen je vpliv izbranih parametrov na
vključenost otrok v vrtce v Slovenji. Razliko do vrednosti 1,00 oziroma 100 %
predstavljajo vplivi, ki niso zajeti v model doseganja ciljnih vrednosti vključenosti
otrok v vrtce.
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Slika 8: Drevo kriterijev vključenosti v vrtce za Slovenijo
Vključenost v vrtce

prihodek

BDP

letna bruto plača

aktivno prebivalstvo

delavno aktivni

starost

indeks staranja

brezposelni

zaposlene ţenske

Vir: Lasten
Regije sem razvrstila glede na podobne stopnje v tri skupine:
1. skupina: Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, Goriška.
2. skupina: Gorenjska, Notranjsko-kraška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija,
Podravska.
3. skupina: Zasavska, Spodnjeposavska, Pomurska, Koroška.
Rezultat analize doseganja ciljnih vrednosti nam pove, da je vpliv izbranih dejavnikov
na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje močen. Iz slike 9 je razvidno, da
imajo vse regije vpliv doseganja ciljnih vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti
otrok v vrtce nad 80 %.
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Slika 9: Končna ocena doseganja ciljnih vrednosti izbranih dejavnikov

Vir: Lasten
4.3.1 Rezultati analize doseganja ciljnih vrednosti
Osrednjeslovenska regija
Navzgor odstopa Osrednjeslovenska regija, ki je dosegla najvišjo oceno ciljnih
vrednosti (93,4 %) vpliva na vključenost otrok v predšolsko vzgojo in izobraţevanje.
Vpliv posameznih parametrov pomeni: BDP 15,0 %, letna bruto plača 14,3 %,
delovno aktivni 34,4 %, brezposelnost 2,2 %, zaposlene ţenske 20,0 %, indeks
staranja 7,6 %. Vpliv ostalih parametrov, ki niso v obravnavanem modelu je 6,6 %.
Osrednjeslovenska regija spada v prvo skupino po analizi ciljnih vrednosti vpliva
izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Indeks razvojne ogroţenosti za programsko obdobje Drţavnega razvojnega
programa 2007-2013 Osrednjeslovensko regijo uvršča na zadnje mesto (8,7) po
stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami. Glede na najvišji BDP
in največ zaposlenih ţensk je Osrednjeslovenska regija v ospredju. Ima najvišjo
vključenost otrok v vrtce (75,4 %) ter močan vpliv ostalih dejavnikov. Izpostavljena je
tudi gostota naseljenosti, največ dnevne delovne migracije, kar je razvidno iz Indeksa
razvojne ogroţenosti. Osrednjeslovenska regija je najbolj razvita med vsemi
statističnimi regijami. Ima dokaj pestro gospodarsko strukturo in nadpovprečen deleţ
storitvenih dejavnosti. Tu prihaja do koncentracije človeškega kapitala, ta pa je
omogočena tudi s priseljevanjem in dnevno migracijo izobraţencev iz drugih regij, kar
je pomembna razvojna prednost. Pozitivno izstopa regija predvsem na področju
človeškega faktorja, kvalitete ţivljenja, okolja, gospodarske strukture in infrastrukture.
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Koroška regija
Najniţjo oceno ciljnih vrednosti vpliva izbranih dejavnikov na vključenost otrok v
predšolsko vzgojo in izobraţevanje v šolskem letu 2007/2008 je dosegla Koroška
regija (82,6 %). Vpliv posameznih parametrov na Koroško regijo: BDP 8,0 %, letna
bruto plača 13,5 %, delovno aktivni 31,6 %, brezposelnost 3,0 %, zaposlene ţenske
19,1 % in indeks staranja 7,6 %. Skupna ocena izbranih parametrov je 82,6 %. Vpliv
ostalih parametrov, ki niso v obravnavanem modelu, je 17,4 %.
Indeks staranja prebivalstva (106,8) je podpovprečen in med najniţjimi med
statističnimi regijami. Vzrok je v relativno visokem deleţu mladih, obenem pa
podpovprečnemu deleţu starih prebivalcev. Sama vključenost otrok v vrtce v regiji je
podpovprečna (58,6 %). Poleg negativnega naravnega prirasta je temu pripomoglo
še večje število odseljenih kot priseljenih ljudi. Glede na analizo indeksa razvojne
ogroţenosti spada Koroška regija (indeks je 103,9) na šesto mesto po ogroţenosti
regij v Sloveniji. Po višini BDP je pod povprečjem v Sloveniji. Koroška regija spada
med regije s podpovprečnim delovno aktivnim prebivalstvom in nadpovprečno
stopnjo registrirane brezposelnosti (9,9 % v februarju 2009). Deleţ zaposlenih ţensk
je bil malo pod povprečjem (43,3 %) v Sloveniji.
Obalno-kraška regija
Končne vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v Obalno-kraški regiji predstavljajo: BDP (11,0 %), letna bruto plača
(15,0 %), delovno aktivni (33,4 %), brezposelni (2,4 %), zaposlene ţenske (18,3 %),
indeks staranja (10,0 %). Skupna končna vrednost znaša 89,6 %, vpliv dejavnikov, ki
v analizi niso bili obravnavani, je 10,4 %.
Glede na indeks razvojne ogroţenosti se za programsko obdobje Drţavnega
razvojnega programa 2007-2013 Obalno-kraška regija uvršča na predzadnje mesto
(82,4) po stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami. Obalnokraška regija spada med manjše regije, vendar je glede na različne socio-ekonomske
kazalce prav na vrhu statističnih regij. Glede na to, da je za celotno Slovenijo
značilno staranje prebivalstva, ima Obalno-kraška regija zelo neugodno starostno
strukturo prebivalstva. V regiji je ţe indeks staranja vrsto let najvišji (145,3) in
presega slovensko povprečje za več kot četrtino. V kraškem zaledju so pa razmere
še slabše, tam število prebivalstva upada ţe vrsto let.
Po višini BDP se Obalno-kraška regija uvršča takoj za Osrednjeslovensko regijo.
Pomembne so storitvene dejavnosti, kot so trgovina, nepremičnine, promet, najem
ter poslovne storitve. Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala (6,3 %), kar je
pod slovenskim povprečjem. Delovno aktivnih prebivalcev je malo nad povprečjem
(61,2 %), deleţ zaposlenih ţensk predstavlja (41,5 %) in je pod povprečjem v
Sloveniji. Bolj kot v drugih statističnih regijah primanjkuje delovnih mest za visoko
izobraţene iskalce zaposlitve. Vsekakor spada Obalno-kraška regija v skupino regij s
pozitivno ocenjenimi razvojnimi potenciali in je brez območij s posebnimi razvojnimi
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problemi. V šolskem letu 2007/2008 je bilo v Obalno-kraški regiji vključenih v vrtce
70,37 % otrok.
Goriška regija
Analiza ciljnih vrednosti nam je pokazala, da izbrani dejavniki vplivajo na vključenost
v predšolsko vzgojo v Goriški regiji: BDP vpliva 10,0 %, letna bruto plača 14,7 %,
delovno aktivni 33,6 %, brezposelni 1,8 %, zaposlene ţenske 19,7 % in indeks
staranja 9,3 %. Skupna končna ocena je 89,0, ostali dejavniki, ki jih nisem
obravnavala, imajo vrednost 11,0 %.
Goriška regija je uvrščena na tretje mesto glede doseganja ciljnih vrednosti izbranih
dejavnikov, ki vplivajo na vključenost v predšolsko vzgojo. Glede na razvrstitev
Indeksa razvojne ogroţenosti spada Goriška regija na peto mesto po stopnji razvojne
ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami (indeks 93,8). Goriška regija spada med
večje slovenske regije. Nadpovprečno se je zmanjšalo število prebivalstva starega do
štirinajst let, medtem ko je število starih nad 64 let raslo počasneje kot v povprečju.
Indeks staranja je v Goriški regiji nadpovprečen (134,9), skoraj za 16,8 % višji kot v
slovenskem povprečju. Po višini BDP na prebivalca je Goriška regija na tretjem
mestu, za Obalno-krško regijo. Ţe nekaj let je za Goriško regijo značilna najniţja
registrirana stopnja brezposelnosti (v letu 2007 skupaj z Gorenjsko regijo 4,9 %).
Delovno aktivnih je 61,6 %, nad povprečjem v Sloveniji. Dobra polovica vseh
brezposelnih so ţenske, zaposlenih je dobrih 44,5 % ţensk. Goriška regija beleţi
najvišji porast brezposelnih z višjo in visoko izobrazbo. V šolskem letu 2007/2008 je
bilo 61,57 % vključenih otrok v vrtce.
Gorenjska regija
Končne vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v Gorenjski regiji predstavljajo: BDP 8,7 %, letna bruto plača 14,8 %,
delovno aktivni 33,3 %, brezposelni 1,8 %, zaposlene ţenske 19,8 %, indeks staranja
7,5 %. Skupna končna vrednost znaša 86,0 %, vpliv dejavnikov, ki v analizi niso bili
obravnavani, je 14,0 %. Gorenjska regija spada v prvo skupino po analizi ciljnih
vrednosti vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Glede na indeks razvojne ogroţenosti se za programsko obdobje Drţavnega
razvojnega programa 2007-2013 Gorenjsko regijo uvršča na tretje mesto (83,1) po
stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami. Indeks staranja je pod
povprečjem v Sloveniji (108,6). Po višini BDP je na sedmem mestu med vsemi
statističnimi regijami. Ima najniţjo stopnja registrirane brezposelnosti (4,9 %) med
statističnimi regijami. Zaposlenost ţensk (44,8 %) je malo nad povprečjem Slovenije.
Struktura brezposelnih je posledica prestrukturiranja gorenjskega gospodarstva in
zmanjševanje velike prezaposlenosti v preteklosti. V šolskem letu 2007/2008 je bilo
60,59 % otrok vključenih v vrtce.
Notranjsko-kraška regija
Notranjsko-kraška regija je dosegala naslednje rezultate končne vrednosti: BDP 7,7
%, letna bruto plača 13,7 %, delovno aktivni 35,0 %, brezposelnost 2,0 %, zaposlene
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ţenske 18,5 %, indeks staranja 8,6 %. Skupna ocena ciljnih vrednosti izbranih
parametrov je 85,5 %. Vpliv ostalih parametrov, ki niso v obravnavanem modelu, je
14,5 %. Notranjsko-kraška regija spada v drugo skupino po analizi ciljnih vrednosti
vpliva izbranih dejavnikov na vključenost.
Notranjsko-kraška regija je uvrščena na peto mesto glede doseganja ciljnih vrednosti
izbranih dejavnikov, ki vplivajo na vključenost v predšolsko vzgojo. Glede na
razvrstitev Indeksa razvojne ogroţenosti spada Notranjsko-kraška regija na drugo
mesto po stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami (indeks
127,0). Regija ima nadpovprečen indeks staranja, ki znaša 124,3, ki je eden izmed
najvišjih med regijami. Po višini BDP spada Notranjsko-kraška regija na osmo mesto
med statističnimi regijami, s tem se giblje pod povprečjem v Sloveniji. Stopnja
delovno aktivnih je nadpovprečna (64,2 %) in uvršča regijo na prvo mesto med vsemi
statističnimi regijami. V regiji je visoka brezposelnost ţensk, ki je znašala 41,9 %
vseh brezposelnih. V Notranjsko-kraški regiji primanjkuje več delovnih mest za
izobraţene kadre, deleţ brezposelnih je pogost tudi zaradi stečajev podjetij, kar prav
tako kaţe teţave v gospodarstvu regije. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 54,40 %
vključenih otrok v predšolsko vzgojo.
Savinjska regija
Končne vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v Savinjski regiji predstavljajo: BDP 5,2 %, letna bruto plača 13,5 %,
delovno aktivni 32,6 %, brezposelni 3,5 %, zaposlene ţenske 19,2 %, indeks staranja
7,2 %. Skupna končna vrednost znaša 85,3 %, vpliv dejavnikov, ki v analizi niso bili
obravnavani je 14,6 %.
Savinjska regija spada v drugo skupino po analizi ciljnih vrednosti vpliva izbranih
dejavnikov na vključenost v vrtce. Glede na indeks razvojne ogroţenosti se za
programsko obdobje Drţavnega razvojnega programa 2007-2013 Savinjsko regijo
uvršča na deveto mesto (92,3) po stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi
slovenskimi regijami. Indeks staranja prebivalstva kaţe (105,6), pod Slovenskim
povprečjem. Po višini BDP na prebivalca je Savinjska regija na petem mestu med
Slovenskimi regijami. V letu 2007 je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 9,4
% ter presegala slovensko povprečje. Delovno aktivnih je bilo 59,8 %, kar je pod
povprečjem. Deleţ zaposlenih ţensk je znašal 43,5 %, malo pod povprečjem. V
šolskem letu 2007/2008 je bilo 63,51 % vključenih otrok v vrtce.
Podravska regija
Po analizi izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in izobraţevanje v
Podravski regiji predstavljajo: BDP 8,8 %, letna bruto plača 14,2 %, delovno aktivni
31,1 %, brezposelni 3,9 %, zaposlene ţenske 18,5 % in indeks staranja 8,8 %.
Skupna vrednost izbranih dejavnikov je 85,3 %, ostali dejavniki, ki jih nisem
obravnavala imajo vrednost 14,7 %.
Podravska regija spada v drugo skupino po analizi ciljnih vrednosti vpliva izbranih
dejavnikov na vključenost v vrtce. Glede na razvrstitev Indeksa razvojne ogroţenosti
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spada Podravska regija na tretje mesto po stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi
slovenskimi regijami (indeks 116,8). Povečuje se deleţ starega prebivalstva, v letu
2007 je indeks staranja znašal (127,7). Podravska regija se je v letu 2006 uvrstila na
šesto mesto med regijami po BDP. Problem Podravske regije je visoka stopnja
registrirane brezposelnosti (10,4 %). Regija se uvršča na drugo mesto po stopnji
registrirane brezposelnosti med regijami. Delovno aktivnih je 57,1 %, struktura
brezposelnih je zelo neugodna, zaposlenih ţensk je 42,0 %. Celotno območje regije
je opredeljeno kot območje s posebnimi razvojnimi problemi, kar kaţe na teţak
ekonomski poloţaj v regiji. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 58,24 % vključenih otrok
v vrtce.
Jugovzhodna Slovenija
Končne vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v Jugovzhodni Sloveniji predstavljajo: BDP 9,7 %, letna bruto plača
13,4 %, delavno aktivni 33,9 %, brezposelni 2,6 %, zaposlene ţenske 18,6 %, indeks
staranja 7,0 %. Skupna končna vrednost znaša 85,2 %, vpliv dejavnikov, ki v analizi
niso bili obravnavani je 14,8 %. Jugovzhodna Slovenija spada v drugo skupino po
analizi ciljnih vrednosti vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Glede na indeks razvojne ogroţenosti se za programsko obdobje Drţavnega
razvojnega programa 2007-2013 Jugovzhodno Slovenijo uvršča na sedmo mesto
(101,7) po stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami. Deleţ
mladega prebivalstva je nekoliko višji od slovenskega povprečja, niţji je deleţ
prebivalstva starejšega od 65 let. Indeks staranja je tako najniţji v Sloveniji (101,9).
Po višini BDP spada Jugovzhodna Slovenija na četrto mesto med regijami. Stopnja
registrirane brezposelnosti je bila v tej regiji vedno med niţjimi v Sloveniji, v letu 2007
(7,0 %). Deleţ delovno aktivnih je nadpovprečen (62,2 %), deleţ zaposlenih ţensk je
malo pod povprečjem. Deleţ mladih, ki iščejo zaposlitev je podpovprečen. V
Jugovzhodni Sloveniji je prisotna neugodna izobrazbena struktura brezposelnih.
Deleţ brezposelnih z nizko strokovno izobrazbo ali brez izobrazbe je med najvišjimi v
Sloveniji. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 61,84 % vključenih otrok v vrtce.
Zasavska regija
Končne vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v Zasavski regiji predstavljajo: BDP 7,1 %, letna bruto plača 14,3 %,
delovno aktivni 31,2 %, brezposelni 3,6 %, zaposlene ţenske 19,4 % in indeks
staranja 9,1 %. Skupna končna ocena je (84,8 %), ostalih dejavnikov, ki jih nismo
obravnavali je 15,2 %. Zasavska regija spada v tretjo skupino regij po podobni stopnji
vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Zasavska regija je uvrščena na deveto mesto glede doseganja ciljnih vrednosti
izbranih dejavnikov, ki vplivajo na vključenost v predšolsko vzgojo. Glede na
razvrstitev Indeksa razvojne ogroţenosti spada Zasavska regija na peto mesto po
stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami (indeks 113,9). Deleţ
mladega prebivalstva je med najniţjimi v Sloveniji, deleţ prebivalstva nad 64 let pa je
nad slovenskim povprečjem. Demografska gibanja so povzročila, da je indeks
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staranja nad povprečjem (132,9). Višji indeks staranja sta zabeleţili le Goriška in
Obalno-kraška regija. V letu 2006 je bila regija po višini BDP na predzadnjem mestu
med regijami. Velik problem Zasavske regije je visoka stopnja registrirane
brezposelnosti, ki je v letu 2007 znašala 9,7 %, uvrščena je na tretje mesto med
statističnimi regijami. Višjo stopnjo brezposelnosti imata le Pomurska in Podravska
regija. Stopnja aktivnega prebivalstva je pod povprečjem (57,3 %). Struktura iskalcev
zaposlitve je zelo neugodna, deleţ brezposelnih brez strokovne izobrazbe je več kot
52 % ter deleţ brezposelnih mladih, zaposlenost ţensk pa je v letu 2007 dosegla
slovensko povprečje. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 55,03 % vključenih otrok v
vrtce.
Spodnjeposavska regija
Končne vrednosti izbranih dejavnikov vključenosti v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v Spodnjeposavski regiji predstavljajo: BDP 8,4 %, letna bruto plača
13,0 %, delovno aktivni 32,1 %, brezposelni 3,3 %, zaposlene ţenske 19,0 % in
indeks staranja 8,2 %. Skupna končna vrednost znaša 84,1 %, vpliv dejavnikov, ki v
analizi niso bili obravnavani je 15,9 %.
Spodnjeposavska regija spada v tretjo skupino po analizi ciljnih vrednosti vpliva
izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce. Glede na indeks razvojne ogroţenosti se
za
programsko
obdobje
Drţavnega
razvojnega
programa
2007-2013
Spodnjeposavska regija uvršča na četrto mesto (116,8) po stopnji razvojne
ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami. Spodnjeposavska regija ima
nadpovprečni indeks staranja (119,1), nadpovprečni deleţ starega prebivalstva in
podpovprečni deleţ delovno aktivnega (58,9 %) prebivalstva. Naravni prirast v
Spodnjeposavski regiji je negativen. Problem odseljevanja mladega prebivalstva je
predvsem v obmejnih območjih, ki se praznijo. Po višini bruto BDP v letu 2006 je
Spodnjeposavska regija na osmem mestu med regijami. Nadpovprečno sta
zastopana primarni in sekundarni sektor, zlasti izstopajo dejavnosti, kot so oskrba z
električno energijo, plinom in vodo. Stopnja registrirane brezposelnosti je
nadpovprečna (8,9 %), med najvišjimi v Sloveniji. Visok deleţ brezposelnih je brez
strokovne izobrazbe, deleţ mladih brezposelnih se zmanjšuje. Zaposlenih ţensk je
pod povprečjem (43,2 %), med najniţjimi v Sloveniji. Celotno območje regije bi se
lahko označilo za območje s posebnimi razvojnimi problemi. V šolskem letu
2007/2008 je bilo 64,43 % vključenih otrok v vrtce.
Pomurska regija
Analiza ciljnih vrednosti nam je pokazala, da izbrani dejavniki v Pomurski regiji
vplivajo na vključenost v predšolsko vzgojo, tako BDP vpliva 6,9 %, letna bruto plača
13,6 %, delavno aktivni 30,2 %, brezposelni 5,0 %, zaposlene ţenske 19,6 % in
indeks staranja 8,4 %. Skupna ocena izbranih dejavnikov je 83,8 %, ostalih
dejavnikov, ki jih nisem obravnavala je 16,2 %. Pomurska regija spada v tretjo
skupino regij po podobni stopnji vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Pomurska regija je uvrščena na predzadnje mesto glede doseganja ciljnih vrednosti
izbranih dejavnikov, ki vplivajo na vključenost v predšolsko vzgojo. Glede na
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razvrstitev Indeksa razvojne ogroţenosti spada Pomurska regija na prvo mesto po
stopnji razvojne ogroţenosti med vsemi slovenskimi regijami (indeks 159,5).
V Pomurski regiji se je najbolj zmanjšalo število mladih do štirinajstega leta, zato je
tudi indeks staranja nadpovprečen (123,0). Regija ima negativni naravni prirast in tudi
negativni selitveni prirast. Skupni prirast je tako v Pomurski regiji najniţji v Sloveniji.
Po višini BDP v letu 2006 je Pomurska regija na zadnjem mestu med slovenskimi
regijami. Regija je po stopnji registrirane brezposelnosti ţe vrsto let nad slovenskim
povprečjem. Deleţ delovno aktivnih je 55,4 %, najniţji med regijami v Sloveniji,
medtem ko je deleţ zaposlenih ţensk malo nad povprečjem v Sloveniji. Deleţ mladih
med brezposelnimi je med najvišjimi med regijami, presega jo samo Zasavska regija.
Za regijo je tudi značilna zelo slaba izobrazbena struktura brezposelnih. Pomurska
regija sodi v celoti med najmanj razvite statistične regije in je tako v celoti opredeljena
kot območje s posebnimi razvojnimi problemi. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 62,83
% vključenih otrok v vrtce.
4.3.2 Sklep analiz
Iz končnih ocen analize lahko sklepamo, da je vključenost predšolskih otrok v vrtce v
šolskem letu 2007/2008 povezana z izbranimi dejavniki, ki povprečno pojasnijo več
kot 86 % vključenosti otrok v vrtce. Drugih dejavnikov, ki vplivajo na vključenost otrok
v vrtce in jih v analizi nismo upoštevali, je bilo povprečno v Sloveniji 13,8 %.
V šolskem letu 2007/2008 je bilo povprečno v Sloveniji 68,0 % vključenih otrok v
predšolsko vzgojo in izobraţevanje. Kot je razvidno v tabeli 8 je imela največjo
vključenost otrok v vrtce Osrednjeslovenska regija (75,4 %). Vključenost otrok nad
povprečjem Slovenije imata še Obalno-kraška (74,9 %) in Savinjska regija (68,0 %).
Nekoliko pod povprečjem Slovenije sta Pomurska regija (66,5 %) in Jugovzhodna
Slovenija (65,0 %). Ostale regije so precej niţje od slovenskega povprečja. Najmanj
vključenih otrok v predšolsko vzgojo je bilo v Notranjsko-kraški regiji. Tretjina staršev,
ki imajo otroka, starega eno leto, se odloči, da vzgojo in izobraţevanje svojega otroka
zaupa vrtcu, polovica se za ta korak odloči, ko otrok dopolni tri leta, pri starosti pet let
pa je v vrtce vključenih ţe 90 % otrok.

43

Tabela 8: Vključenost otrok v vrtce, statistične regije, Slovenija, šolsko leto
2007/2008
Regije
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
Slovenija

Vključenost otrok
v vrtce ( % )
66,5
66,4
58,6
68,0
54,6
62,5
65,0
75,4
60,8
57,5
61,2
74,9
68,0

Vir: SURS (2008)
Kot sem ţe opredelila v drugem poglavju, se je v šolskem letu 2007/2008 število
otrok, vključenih v predšolsko vzgojo in izobraţevanje v primerjavi s prejšnjim šolskim
letom, povečalo za 5,6 %. V primerjavi s prejšnjimi leti se je med otroki vključenimi v
vrtce, povečalo zlasti število otrok v prvem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta
starosti). V šolskem letu 2006/2007 je bilo vključenih 64,8 % otrok ustrezne starosti.
Iz tega je razvidno, da se deleţ vključenih otrok povečuje. V šolskem letu 1991/1992
je bila v predšolsko vzgojo vključena manj kot polovica otrok ustrezne starosti, v
šolskem letu 2006/2007 pa se to razmerje pribliţuje dvema tretjinama otrok ustrezne
starosti (SURS, 2008). Ugotovimo lahko, da rezultati analize kaţejo na izboljševanje
vključenosti otrok v vrtce.
4.3.3 Analiza povezanosti in dejavnikov na vključenost v vrtce v Sloveniji
Izračun korelacijskega modela prikaţe povezanost skupne vrednosti posameznih
dejavnikov zajetih v analizi doseganja ciljnih vrednosti, z vključenostjo otrok v
predšolsko vzgojo.
Otroci vključeni v vrtce, v šolskem letu 2007/2008 po dvanajstih statističnih regijah in
skupna vrednost dejavnikov imata vrednost korelacijskega koeficienta 0,64, kar
pomeni, da je povezanost pozitivna in zmerna. Vrednost detrminacijskega koeficienta
pomeni, da je deleţ pojasnjene variance 41 %. Tako lahko 41 % variabilnosti deleţa
vključenih otrok v vrtce pojasnimo z vplivom dejavnikov, 59 % variabilnosti pa je
rezultat drugih vplivov, ki jih pri analizi nisem upoštevala (priloga 10). Iz razsevnega
diagrama (slika 10) lahko vidimo, da je povezava zmerna, pozitivna in linearna.
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Slika 10: Povezanost in dejavniki na vključenost v vrtce, šolsko leto 2007/2008,
statistične regije, Slovenija

Vir: Lasten, SURS (2008)
4.4 ANALIZA STANJA V EU
Uporabljeni dejavniki, ki smo jih uporabili pri analizi doseganja ciljnih vrednosti v EU:
 Prihodek:
 BDP po 27 drţavah EU v letu 2007,
 indeks kupne moči po 27 drţavah EU v letu 2007.
 Aktivno prebivalstvo:
 delovno aktivni prebivalci po 27 drţavah EU v letu 2007,
 brezposelni prebivalci po 27 drţavah EU v letu 2007,
 zaposlene ţenske po 27 drţavah EU v letu 2007.
 Starost:
 prebivalstvo staro nad 65 let po 27 drţavah EU v letu 2007.
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Slika 11: Drevo kriterijev za Evropsko unijo

Vključenost v vrtce

prihodek

BDP

indeks kupne moči

aktivno prebivalstvo

zaposleni

starost

starost nad 65 let

brezposelni

zaposlene ţenske

Vir: Lasten
V prilogi 6 so zapisane vrednosti za posamezen parameter po drţavah EU. Izračun
modela vključenosti otrok v vrtce v EU je razdeljen na dva nivoja.
V prilogi 7 so določene vrednosti uteţi za posamezen parameter na prvem in drugem
nivoju.
V prilogi 8 so izračunane normirane vrednosti za posamezen parameter. Normiran
parameter dobimo tako, da vrednost parametra za vsako statistično regijo delimo z
najvišjo vrednostjo posameznega parametra. Izračun normiranih vrednosti naredimo
za vse parametre, ki so upoštevani v modelu.
4.4.1 Vrednotenje in analiza variant – končna ocena
V prilogi 9 so izračunane končne vrednosti za posamezen parameter. Končno
vrednost dobimo tako, da normirano vrednost posameznega parametra v prilogi 7
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pomnoţimo z vrednostjo uteţi 1 v prilogi 8. Skupna vrednost vseh parametrov v
prilogi 9 pove, kakšen je vpliv izbranih parametrov na vključenost otrok v predšolsko
vzgojo in izobraţevanje po drţavah EU. Razliko do vrednosti 1,00 oziroma 100 %
predstavljajo vplivi, ki niso zajeti v model doseganja ciljnih vrednosti vključenosti
otrok v predšolsko vzgojo in izobraţevanje. Rezultate obravnavanih dejavnikov nam
kaţe slika 12.
Slika 12: Vpliv ekonomskih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo

Vir: Lasten
Drţave EU sem razdelila v tri skupine glede na končne rezultate vplivov dejavnikov.
Drţave, ki so dosegle nadpovprečno vrednost EU (66,5 %) so: Luksemburg, Danska,
Švedska, Nizozemska, Finska, Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, Irska, Francija,
Belgija, Portugalska, Španija. Kot vidimo iz rezultatov, Luksemburg močno izstopa,
predvsem je to posledica visokega BDP in indeksa kupne moči. Sledijo še
skandinavske drţave ter nekatere srednjeevropske drţave. Malo pod povprečjem so
bile Ciper, Slovenija, Estonija, Italija, Latvija, Grčija, Češka in Litva. Pod 60% so bile
Slovaška, Bolgarija, Madţarska, Romunija, Poljska in Malta. V nadaljevanju
diplomske naloge so podrobneje opisani rezultati raziskave (priloga 11).
V EU so se proračunska sredstva za predšolsko vzgojo v povprečju enako
spreminjala kot BDP. Kot primer vzemimo Malto, kjer je bila leta 2003 večja naloţba
za predšolsko vzgojo, saj so se sredstva glede na BDP povečala za petkrat. V
nasprotju so se od leta 2001 naprej sredstva glede na BDP zmanjšala v Sloveniji,
Grčiji, Veliki Britaniji in Litvi. V Sloveniji je bilo navidezno zniţanje proračunskih
sredstev, ker se je povečal vpis v oddelke predšolske vzgoje, ki so organizirani v
osnovnih šolah (slika 13).
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Slika 13: Skupni javni izdatki v predšolski vzgoji kot odstotek BDP med
obdobjem od 2001 do 2004

Vir: Eurydice, EACEA P9 (2009, str. 62)
Slika 14 nam prikazuje, da ni neposredne povezave med vključenostjo triletnikov in
zaposlenostjo mater triletnih otrok. Dejstvo je, da je pribliţno 14 % več triletnikov
vpisanih v predšolsko vzgojo, kot je zaposlenih mater triletnih otrok. Iz tega lahko
sklepamo, da je predšolska vzgoja čedalje bolj priznana, saj jim svoje otroke zaupajo
tudi nezaposlene matere.
Slika 14: Vključenost triletnih otrok v predšolsko vzgojo v letu 2004/2005 in
zaposlenost mater triletnih otrok v letu 2005, EU

Vir: Eurydice, EACEA P9 (2009, str. 58)
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4.4.2 Vpliv obravnavanih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje v EU
Luksemburg
Navzgor odstopa Luksemburg s skupno oceno ciljne vrednosti 83,0 %. Vpliv
posameznih dejavnikov: BDP 15,0 %, indeks kupne moči 15,0 %, delovno aktivni
28,8 %, brezposelni 1,8 %, zaposlene ţenske 15,2 % in starost nad 65 let 7,2 %.
Vpliv ostalih parametrov, ki niso v obravnavanem modelu, je 17,0 %.
Danska
Danska je druga med drţavami EU in ima skupno oceno ciljne vrednosti 80,1 %.
Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje je: BDP
8,9 %, indeks kupne moči 6,7 %, delovno aktivni 35,0 %, brezposelni 1,7 %,
zaposlene ţenske 20,0 %, starost nad 65 let 7,7 %. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi
lahko vplivali na vključenost otrok v vrtce, ki jih v analizi nisem upoštevala, je 19,9 %.
Danska ima najvišji stopnji delovno aktivnih in zaposlenih ţensk med drţavami EU, ki
lahko vplivajo na vključenost v vrtce.
Švedska
Švedska ima skupno oceno ciljne vrednosti 78,3 % in je nad povprečjem EU. Vpliv
izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP 7,4 %,
indeks kupne moči 6,8 %, delovno aktivni 33,1 %, brezposelni 2,7 %, zaposlene
ţenske 19,5 %, starost nad 65 let 8,8 %. Največji vpliv imata delovno aktivni in
zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v
vrtce, in jih v analizi nisem upoštevala, je 21,7 %.
Nizozemska
Nizozemska ima skupno oceno ciljne vrednosti dejavnikov 75,7 %, je nad
povprečjem ter na četrtem mestu med drţavami EU. Vpliv izbranih parametrov na
vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP 7,2 %, indeks kupne moči 7,4
%, delovno aktivni 33,6 %, brezposelni 1,4 %, zaposlene ţenske 18,9 %, starost nad
65 let 7,3 %. Največji vpliv sta imela delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv
drugih parametrov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok, v predšolsko vzgojo,
vendar jih pri analizi nisem upoštevala, je 24,2 %.
Finska
Finska ima skupno oceno ciljne vrednosti 74,6 % in je nad povprečjem EU. Vpliv
izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje nam povedo,
da ima: BDP 7,0 %, indeks kupne moči 6,5 %, delovno aktivni 31,3 %, brezposelni
3,1 %, zaposlene ţenske 18,6 %, starost nad 65 let 8,1 %. Največji vpliv imata
delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala, je 25,4 %.
Velika Britanija
Velika Britanija tudi spada v skupino, ki ima skupno oceno ciljne vrednosti nad
povprečjem EU (74,3 %). Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko
vzgojo in izobraţevanje: BDP 6,9 %, indeks kupne moči 6,7 %, delovno aktivni 32,4
%, brezposelni 2,4 %, zaposlene ţenske 17,8 %, starost nad 65 let 8,1 %. Največji
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vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko
vplivali na vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala, je 25,7 %.
Nemčija
Nemčija ima skupno oceno ciljne vrednosti 74,2 %, je v skupini, ki spada med
nadpovprečne v EU. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje: BDP 6,3 %, indeks kupne moči 6,5 %, delovno aktivni 30,5 %,
brezposelni 3,8 %, zaposlene ţenske 17,4 %, starost nad 65 let 9,8 %. Največji vpliv
imata delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali
na vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala, je 25,8 %.
Avstrija
Avstrija ima skupno oceno ciljne vrednosti dejavnikov 73,4 %, je nad povprečjem ter
na osmem mestu med drţavami EU. Vpliv izbranih parametrov na vključenost v
predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP 6,9 %, indeks kupne moči 7,0 %, delovno
aktivni 31,7 %, brezposelni 2,0 %, zaposlene ţenske 17,5 %, starost nad 65 let 8,4
%. Največji vpliv sta imela delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih
parametrov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v predšolsko vzgojo, ki jih v
analizi nismo upoštevali, je 26,6 %.
Irska
Irska spada v skupino drţav, ki ima skupno oceno ciljne vrednosti nad povprečjem
EU, to je 72,7 %. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje: BDP 9,1 %, indeks kupne moči 8,4 %, delovno aktivni 31,0 %,
brezposelni 2,1 %, zaposlene ţenske 16,4 %, starost nad 65 let 5,6 %. Največji vpliv
imata delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali
na vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala, je 27,3 %.
Francija
Francija ima skupno oceno ciljne vrednosti 69,6 %, je v skupini, ki tudi še spada med
nadpovprečne v EU in je na desetem mestu. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost
v predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP 6,3 %, indeks kupne moči 6,1 %, delovno
aktivni 28,8 %, brezposelni 3,7 %, zaposlene ţenske 16,3 %, starost nad 65 let 8,2
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov,
ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v vrtce, katerih v analizi nisem upoštevala, je
30,4 %.
Belgija
Belgija ima skupno oceno ciljne vrednosti 67,7 % je nad povprečjem EU. Vpliv
izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP 6,6 %,
indeks kupne moči 6,6 %, delovno aktivni 27,6 %, brezposelni 3,4 %, zaposlene
ţenske 15,0 %, starost nad 65 let 8,7 %. Največji vpliv imata delovno aktivni in
zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v
vrtce, ki jih v analizi nisem upoštevala, je 32,0 %.
Portugalska
Portugalska ima skupno oceno ciljne vrednosti 67,4 % in je nad povprečjem EU.
Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP
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3,3 %, indeks kupne moči 4,3 %, delovno aktivni 30,7 %, brezposelni 3,6 %,
zaposlene ţenske 16,8 %, starost nad 65 let 8,7 %. Največji vpliv imata delovno
aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala, je 32,6 %.
Španija
Španija je zadnja v skupini, ki ima nadpovprečno vrednost izbranih dejavnikov v EU.
Skupna ocena ciljne vrednosti je 67,2 %. Vpliv dejavnikov na vključenost v vrtce:
BDP 4,9 %, indeks kupne moči 6,0 %, delovno aktivni 29,3 %, brezposelni 3,7 %,
zaposlene ţenske 14,8 %, starost nad 65 let 8,5 %. Največji vpliv imata delovno
aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
vključenost otrok v vrtce, katerih v analizi nisem upoštevala, je 32,8 %.
Ciper
Ciper ţe spada v skupino drţav, ki imajo ciljno vrednost malo pod povprečjem EU,
njegova skupna ocena je 65,6 %, vpliva izbranih dejavnikov na vključenost vrtce.
Dejavniki, ki vplivajo na vključenost: BDP 4,2 %, indeks kupne moči 5,1 %, delovno
aktivni 31,5 %, brezposelni 1,8 %, zaposlene ţenske 16,9 %, starost nad 65 let 6,1
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najmanjši pa
brezposelnost. Vpliv dejavnikov, ki bi lahko povečali vključenost otrok v vrtce pa jih v
analizi nisem upoštevala, je 34,4 %.
Slovenija
Na drugem mestu v skupini drţav, ki so malo pod povprečjem v EU je Slovenija. ki
Skupna ocena je 65,4 % vpliva izbranih dejavnikov na vključenost vrtce. Vpliv
izbranih parametrov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje: BDP 3,2 %,
indeks kupne moči 5,0 %, delovno aktivni 30,1 %, brezposelni 2,2 %, zaposlene
ţenske 17,0 %, starost nad 65 let 7,2 %. Največji vpliv imajo delovno aktivni in
zaposlene ţenske, najmanjši pa BDP. Vpliv drugih parametrov, ki bi lahko vplivali na
vključenost otrok v predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je 34,6 %.
Estonija
Estonija ima skupno oceno ciljne vrednosti 65,0 %, kar je nekoliko pod povprečjem
EU. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in izobraţevanje:
BDP 1,9 %, indeks kupne moči 3,8 %, delovno aktivni 30,8 %, brezposelni 2,1 %,
zaposlene ţenske 17,9 %, starost nad 65 let 8,5 %. Največji vpliv imata delovno
aktivni in zaposlene ţenske. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
vključenost otrok v vrtce, katerih v analizi nisem upoštevala, je 35,0 %.
Italija
Italija spada v skupino drţav, ki imajo ciljno vrednost malo pod povprečjem EU, je na
sedemnajstem mestu med drţavami EU. Skupna ocena je 63,1 %, vpliva izbranih
dejavnikov na vključenost v vrtce. Dejavniki, ki vplivajo na vključenost: BDP 5,6 %,
indeks kupne moči 5,7 %, delovno aktivni 26,4 %, brezposelni 2,7 %, zaposlene
ţenske 12,6 %, starost nad 65 let 10,0 %. Največji vpliv imata delovno aktivni in
zaposlene ţenske, najmanjši brezposelnost. Italija ima najvišji deleţ med drţavami
EU pri starosti nad 65 let. Istočasno ima tudi najvišji deleţ starega prebivalstva. Vpliv
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drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v vrtce, katerih v analizi
nisem upoštevala, je 36,9 %.
Latvija
Malo pod povprečjem v EU je tudi Latvija, ki ima skupno doseganje ciljne vrednosti
63,1 %. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje: BDP 1,3 %, indeks kupne moči 3,1 %, delovno aktivni 30,0 %,
brezposelni 2,7 %, zaposlene ţenske 17,5 %, starost nad 65 let 8,5 %. Največji vpliv
imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najmanjši pa BDP. Vpliv drugih
parametrov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje, je 36,9 %.
Grčija
Grčija spada v skupino drţav, ki imajo ciljno vrednost malo pod povprečjem EU,
njena skupna ocena je 62,8 % vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Dejavniki, ki vplivajo na vključenost: BDP 3,8 %, indeks kupne moči 5,3 %, delovno
aktivni 27,6 %, brezposelni 3,7 %, zaposlene ţenske 13,0 %, starost nad 65 let 4,9
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najmanjši pa starost nad
65 let. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko povečali vključenost otrok v vrtce, pa jih v
analizi nisem upoštevala, je 37,2 %.
Češka
Češka je dvajseta v skupini drţav EU. Ciljno vrednost ima niţjo od povprečja EU,
njena skupna ocena pa je 61,4 %, vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Dejavniki, ki vplivajo na vključenost: BDP 2,3 %, indeks kupne moči 4,5 %, delovno
aktivni 29,5 %, brezposelni 2,4 %, zaposlene ţenske 15,5 %, starost nad 65 let 7,2
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najmanjši pa BDP. Vpliv
dejavnikov, ki bi lahko še vplivali na vključenost v vrtce, je 38,6 %.
Litva
Litva ima skupno oceno ciljne vrednosti izbranih dejavnikov 60,1%. Nahaja se pod
povprečjem EU. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje nam povedo, da ima: BDP 1,4 %, indeks kupne moči 3,4 %, delovno
aktivni 28,8 %, brezposelni 1,9 %, zaposlene ţenske 16,9 %, starost nad 65 let 7,8
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najniţji BDP. Vpliv
drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi
nisem upoštevala, je 39,9 %.
Slovaška
Slovaška ţe spada v skupino drţav, ki imajo ciljno vrednost pod 60 % povprečja EU.
Njena skupna ocena je 57,6 % vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce. Vpliv
dejavnikov na vključenost v vrtce: BDP 1,6 %, indeks kupne moči 3,8 %, delovno
aktivni 26,9 %, brezposelni 5,0 %, zaposlene ţenske 13,4 %, starost nad 65 let 5,9
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najmanjši pa BDP. Vpliv
drugih dejavnikov, ki bi lahko prispevali k večji vključenost otrok v vrtce, katerih v
analizi nisem upoštevala je 42,4 %.
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Bolgarija
Bolgarija spada v skupino drţav, ki imajo ciljno vrednost pod povprečjem EU, njena
skupna ocena je 56,7 %, vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce. Dejavniki,
ki vplivajo na vključenost: BDP 0,6 %, indeks kupne moči 2,1 %, delovno aktivni 26,5
%, brezposelni 3,1 %, zaposlene ţenske 15,6 %, starost nad 65 let 8,7 %. Največji
vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najmanjši pa BDP, ki je tudi najniţji
med vsemi drţavami EU. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko prispevali k večji
vključenost otrok v vrtce, katerih v analizi nisem upoštevala je 43,3 %.
Madžarska
Madţarska ima skupno oceno pod povprečjem EU. Njena skupna ocena je 57,6 %,
vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce, in se uvršča na štiriindvajseto mesto
med drţavami EU. Vpliv izbranih dejavnikov na vključenost v predšolsko vzgojo in
izobraţevanje: BDP 2,0 %, indeks kupne moči 3,5 %, delovno aktivni 25,9 %,
brezposelni 3,3 %, zaposlene ţenske 13,8 %, starost nad 65 let 8,0 %. Največji vpliv
imata delavno aktivni in zaposlene ţenske, najniţji BDP. Vpliv drugih dejavnikov, ki
vplivajo na vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala, je 43,3 %.
Romunija
Romunija je petindvajseta v skupini drţav EU. Ciljno vrednost ima pod povprečjem
EU, njena skupna ocena je 54,5 % vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce.
Dejavniki, ki vplivajo na vključenost: BDP 0,8 %, indeks kupne moči 2,3 %, delovno
aktivni 26,6 %, brezposelni 2,9 %, zaposlene ţenske 14,3 %, starost nad 65 let 7,5
%. Največji vpliv imata delovno aktivni in zaposlene ţenske, najniţji pa BDP. Vpliv
ostalih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vključenost v vrtce, je 45,5 %.
Poljska
Poljska je predzadnja drţava med drţavami EU s skupno oceno ciljne vrednosti 53,9
%. Rezultati analize izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce: BDP 1,5 %, indeks
kupne moči 3,0 %, delovno aktivni 24,6 %, brezposelni 4,3 %, zaposlene ţenske
13,7 % in starost nad 65 let 6,7 % vpliva na vključenost v vrtce. Največji vpliv imata
delovno aktivni in zaposlene ţenske, najniţji BDP. Vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko
vplivali na vključenost otrok v vrtce, pa jih v analizi nisem upoštevala je 46,1 %.
Malta
Med posameznimi drţavami najbolj od povprečja EU odstopa Malta. Njena skupna
ocena je 50,8 % vpliva izbranih dejavnikov na vključenost v vrtce. Vpliv posameznih
parametrov na vključenost otrok v predšolsko vzgojo: BDP 2,7 %, indeks kupne moči
4,3 %, delovno aktivni 24,2 %, brezposelni 2,9 %, zaposlene ţenske 9,7 %, starost
nad 65 let 6,9 %. Največji vpliv imajo delovno aktivni, najmanjši vpliv BDP. Deleţ
zaposlenih ţensk je najniţji med drţavami članicami EU. Vpliv drugih dejavnikov, ki
bi lahko vplivali na vključenost otrok v vrtce, je 49,2 %.

53

Iz tabele 9 je razvidno, da je v nekaterih drţavah EU vključenost štiriletnikov tudi ţe
100 %.
Tabela 9: Vključenost štiriletnikov2 v predšolsko vzgojo in izobraţevanje,
Evropska unija, 2006
Evropska unija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madţarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Velika Britanija
EU

Vključenost štiriletnikov
v predšolsko vzgojo (%)
83,2
100,0
68,4
61,4
86,5
93,4
86,1
48,5
100,0
56,1
46,9
100,0
73,5
59,7
94,0
92,8
95,5
93,1
74,2
41,2
80,6
75,8
73,1
79,3
97,1
86,5
91,3
79,2

Vir: Eurostat (2008)
4.4.3 Končna ocena analize

2

Vključenost štiriletnikov v predšolsko vzgojo, pridobljeni podatki Eurostat samo za štiriletnike.
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Skupne končne vrednosti parametrov nam povedo, da je vpliv izbranih dejavnikov na
vključenost otrok v predšolsko vzgojo in izobraţevanje v EU zmeren. Iz izračunanih
parametrov lahko sklepamo, da imata delovno aktivni in zaposlenost ţensk največji
vpliv pri vključenosti otrok v vrtce, glede na uteţi, ki smo jih uporabili v analizi.
4.4.4 Analiza povezanosti in dejavnikov na vključenost v vrtce v EU
V analizi povezanosti in dejavnikov sem drţave EU na osnovi regresijske premice
(priloga 12) razdelila v štiri skupine. Prvo skupino predstavljajo drţave, ki se nahajajo
blizu regresijske premice, v drugi skupini so drţave, ki nad regresijsko premico
odstopajo za 5 do 15 % (v tej skupini se nahaja največ drţav). V tretjo skupino
spadajo drţave, ki odstopajo za več kot 15 % nad regresijsko premico in v četrto
skupino spadajo drţave, ki odstopajo za več kot 15 % pod regresijsko premico.
Štiriletniki vključeni v vrtce po drţavah EU (prva skupina: Avstrija, Bolgarija, Latvija,
Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Švedska; predstavlja jo
premica zelene barve), ki se nahajajo blizu regresijske premice imajo vrednost
korelacijskega koeficienta 0,70, kar pomeni, da je povezanost zmerna. Vrednost
determinacijskega koeficienta pomeni, da je deleţ pojasnjene variance 49 %. Tako
lahko 49 % variabilnosti deleţa vključenih otrok v vrtce pojasnimo z vplivom izbranih
dejavnikov, 51 % variabilnosti pa je rezultat drugih vplivov, ki jih v analizi nisem
obravnavala (priloga 11). Iz razsevnega diagrama (slika 15) lahko vidimo, da je
povezava zmerna, pozitivna in linearna.
Slika 15: Povezanost in dejavniki na vključenost v vrtce v EU, 2006 in 2007

Vir: Lasten, SURS (2008)
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Štiriletniki vključeni v vrtce po drţavah EU (druga skupina: Češka, Danska, Estonija,
Luksemburg, Nemčija in Velika Britanija; predstavlja jo premica modre barve), ki se
nahajajo okoli regresijske premice imajo vrednost korelacijskega koeficienta 0,95, kar
pomeni, da je povezanost močna. Vrednost determinacijskega koeficienta pomeni,
da je deleţ pojasnjene variance 90 %. Tako lahko 90 % variabilnosti deleţa
vključenih otrok v vrtce pojasnimo z vplivom izbranih dejavnikov, 10 % variabilnosti
pa je rezultat drugih vplivov, ki jih pri analizi nisem upoštevala (priloga 11). Iz
razsevnega diagrama (slika 15) lahko vidimo, da je povezava močna, pozitivna in
linearna. Drţave imajo od 85 % do 95 % vključenosti štiriletnikov v vrtce.
Štiriletniki vključeni v vrtce po drţavah EU (tretja skupina: Belgija, Francija, Italija,
Madţarska, Malta in Španija; predstavlja jo premica vijoličaste barve), ki se nahajajo
nad regresijsko premico imajo vrednost korelacijskega koeficienta 0,74, kar pomeni,
da je povezanost močna. Vrednost determinacijskega koeficienta pomeni, da je deleţ
pojasnjene variance 54 %. Tako lahko 54 % variabilnosti deleţa vključenih otrok v
vrtce pojasnimo z vplivom izbranih dejavnikov, 46 % variabilnosti pa je rezultat drugih
vplivov, ki jih pri analizi nisem upoštevala (priloga 11). Iz razsevnega diagrama (slika
15) lahko vidimo, da je povezanost močna, pozitivna in linearna. Vse drţave imajo
zelo visoko vključenost štiriletnikov v vrtce (nad 95 % do 100 %), in tako presegajo
barcelonski cilj.
Štiriletniki vključeni v vrtce po drţavah EU (četrta skupina: Ciper, Finska, Grčija,
Irska, Litva in Poljska; predstavlja jo premica rdeča barve), ki se nahajajo pod
regresijsko premico imajo vrednost korelacijskega koeficienta 0,02, kar pomeni, da
povezanosti ni. Vrednost determinacijskega koeficienta pomeni, da je deleţ
pojasnjene variance 0 % (priloga 11). Iz razsevnega diagrama (slika 15) lahko
vidimo, da povezanost ni. Vse drţave imajo nizko vključenost štiriletnikov v vrtce (od
40 % do 60 %).
4.5 SKLEP HIPOTEZ
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako ekonomski dejavniki vplivajo na vključenost v
predšolsko vzgojo. Postavila sem dve hipotezi, prva hipoteza ima tri podhipoteze.
HIPOTEZA 1:
Gospodarski dejavniki vplivajo na vključenost v vrtce (Slovenija).
Hipotezo sem preverila s tremi podhipotezami. Podhipoteze sem preizkusila z analizo
izračuna doseganja ciljnih vrednosti z izbranimi dejavniki za Slovenijo. Analiza je
podrobneje opisana v poglavju (5.3 Analiza stanja regij v Sloveniji).
Podhipoteza 1:
 Višji prihodek (BDP, letna bruto plača), višja vključenost v vrtec.
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Podhipotezo sem potrdila z izračunom doseganja ciljnih vrednosti. Iz priloge 7 lahko
razberemo, da višji prihodek vpliva na višjo vključenost v vrtce v vseh statističnih
regijah v Sloveniji, podhipoteza je tako potrjena. Kot primer vzamemo
Osrednjeslovensko, Obalno-kraško in Goriško regijo, ki imajo najvišji prihodek (BDP
in letno bruto plačo). Posledica je najvišja vključenost v vrtce.
Podhipoteza 2:
 Niţja brezposelnost, višja vključenost v vrtce.
Podhipotezo sem potrdila z izračunom doseganja ciljnih vrednosti. Iz priloge 7 lahko
ugotovim, da niţja brezposelnost vpliva na višjo vključenost v vrtce z določenimi
odstopanji, podhipoteza je delno potrjena. Najniţjo brezposelnost imajo Goriška,
Gorenjska in Osrednjeslovenska regija. Podhipoteza je delno potrjena, ker Gorenjska
regija ne spada med prve tri regije po vključenosti otrok v vrtce.
Podhipoteza 3:
 Niţji indeks staranja, večja vključenost v vrtce.
Podhipotezo sem potrdila z izračunom doseganja ciljnih vrednosti. Iz priloge 7 lahko
ugotovim, da niţji indeks staranja vpliva na višjo vključenost v vrtce z določenimi
odstopanji, podhipoteza ni potrjena. Najniţji indeks staranja imajo Jugovzhodna
Slovenija, Savinjska in Koroška regija. Podhipoteza ni potrjena, ker nobena izmed
naštetih regij ne spada med prve tri regije po vključenosti v vrtce v Sloveniji.
HIPOTEZA 2:
Gospodarski dejavniki vplivajo na vključenost v vrtce (EU).
Hipotezo sem preverila s tremi podhipotezami. Podhipoteze sem preizkusila z analizo
izračuna doseganja ciljnih vrednosti z izbranimi dejavniki za EU. Analiza je
podrobneje opisana v poglavju (5.4 Analiza stanja v EU).
Podhipoteza 1:
 Višji prihodek (BDP, indeks kupne moči), višja vključenost v vrtce.
Podhipotezo sem potrdila z izračunom doseganja ciljnih vrednosti. Iz priloge 11 lahko
razberemo, da višji prihodek vpliva na višjo vključenost v vrtce v večini drţav EU,
podhipoteza je tako potrjena. Luksemburg, Irska in Danska imajo najvišji prihodek.
Podhipoteza je delno potrjena, ker Irska ne spada med prve tri drţave po vključenosti
otrok v vrtce v EU.
Podhipoteza 2:
 Višji deleţ zaposlenih ţensk, višja vključenost v vrtce.
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Podhipotezo sem potrdila z izračunom doseganja ciljnih vrednosti. Iz priloge 11 lahko
ugotovimo, da višji deleţ zaposlenih ţensk vpliva na višjo vključenost v vrtce z
določenimi odstopanji, podhipoteza je delno potrjena. Danska, Švedska in
Nizozemska imajo največ zaposlenih ţensk. Podhipoteza je delno potrjena, ker
Nizozemska ne spada med prve tri drţave po vključenosti otrok v vrtce v EU.
Podhipoteza 3:
 Niţji deleţ starosti nad 65 let, višja vključenost v vrtce.
Podhipotezo sem potrdila z izračunom doseganja ciljnih vrednosti. Iz priloge 11 lahko
ugotovim, da niţji deleţ starosti nad 65 let vpliva na niţjo vključenost v vrtce z
določenimi odstopanji, podhipoteza je delno potrjena. Irska, Slovaška in Ciper imajo
najniţji deleţ prebivalstva v starostni skupini nad 65 let. Podhipoteza je delno
potrjena. Irska spada med prve tri drţave po vključenosti otrok v vrtce v EU. Slovaška
in Ciper ne spadata med drţave z najvišjo vključenostjo otrok v vrtce.
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5 UKREPI DRŢAV EU ZA VEČJO VKLJUČENOST V PREDŠOLSKO

VZGOJO IN IZOBRAŢEVANJE
EU skrbi za sofinanciranje ukrepov drţav članic za boljše usklajevanje poklicnega in
zasebnega ţivljenja staršev, ki bi imeli zagotovljeno otroško varstvo ter zagotovljeno
varstveno storitev za starše iskalce zaposlitve, kar so omogočili strukturni skladi. Iz
teh skladov naj bi se namenilo pol milijarde EUR za razvoj infrastrukture otroškega
varstva. Za olajšanje dostopa ţensk do zaposlitve in spodbujanje poklicnega in
druţinskega ţivljenja ter ustreznega otroškega varstva, naj bi bilo namenjeno 2,4
milijarde EUR.
Vprašanje razpoloţljivosti predšolske vzgoje in varstva je po drţavah EU povezano z
vprašanjem cene, predvsem za prvo starostno skupino. Starši si lahko privoščijo
mesto v jaslih za svojega otroka le, če jim je to cenovno dostopno. Cena predšolske
vzgoje in izobraţevanja ne bi smela biti ovira za ponovno zaposlitev ţensk. V
nekaterih drţavah članicah so storitve predšolske vzgoje kljub upoštevanju dohodkov
staršev bistveno večje breme za proračune gospodinjstev z nizkimi dohodki, kakor za
proračune drugih gospodinjstev. Z vidika socializacije bi bilo potrebno zagotoviti
vključenost v vrtce tudi otrokom revnejših druţin ter jim nuditi storitve otroškega
varstva.
V EU se med drţavami večja ali manjša cenovna dostopnost predšolske vzgoje zelo
razlikuje. Cena se lahko v isti drţavi razlikuje glede na to ali je ta storitev javna ali
zasebna in ali je upoštevana višina dohodkov staršev. Za starše so lahko velik
strošek predvsem vzgojno-varstvene storitve za otroke prvega starostnega obdobja.
Za predšolsko vzgojo in izobraţevanje obstajajo po drţavah EU različne vrste
javnega financiranja. Na splošno preko neposrednega javnega financiranja drţave ali
lokalne skupnosti in denarnih prispevkov staršev. Plačilo staršev se določi glede na
njihove dohodke, pri tem se spodbuja povpraševanje z moţnostjo, da se stroški
predšolske vzgoje odbijejo od davkov. Razpoloţljivost tako lahko delimo na med
cenovno ugodnimi, a teţko dostopnimi mesti v jaslih, ki jih zagotavlja javni sektor in
za katerega se je treba vpisati na dolg čakalni seznam ter velikimi moţnostmi
zasebnega varstva, ki pa je finančno teţko dostopno.
Glede uresničevanja barcelonskih ciljev je bila opravljena analiza poloţaja
vključenosti v predšolsko vzgojo v posameznih drţavah članicah. Glavni razlog
analize je bil ugotoviti, koliko starši uporabljajo obstoječo ponudbo. Na ravni prve
starostne skupine je le pet drţav EU preseglo barcelonski cilj oziroma 33 %
vključenost, to so: Danska, Nizozemska, Švedska, Belgija in Španija. Močno so se
barcelonskemu cilju pribliţale še Portugalska, Velika Britanija, Francija, Luksemburg
in Slovenija. Druge drţave bodo morale še uvesti ustrezne ukrepe, da se bodo starši
odzvali na sistem formalnega varstva otrok. V sedmih drţavah članicah je vključenost
nekje vmes med 16 in 26 %, to so: Finska, Italija, Ciper, Estonija, Nemčija, Irska in
Latvija. V naslednjih osmih drţavah članicah pa je deleţ pokritosti manjši ali enak 10
%, to so: Grčija, Madţarska, Malta, Slovaška, Litva, Avstrija, Češka in Poljska.
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Podatki se nanašajo na vse otroke, tudi na tiste, ki so v vrtcih samo v skrajšanem
obsegu. Na Nizozemskem in v Veliki Britaniji so otroci mlajši od treh let v vrtcih samo
v skrajšani obliki varstva.
V drugi starostni skupini (otroci stari od treh let do vstopa v šolo), je osem drţav
članic preseglo barcelonski cilj 90 % vključenosti, to so: Belgija, Danska, Nemčija,
Irska, Švedska, Španija in Italija. Pribliţale so se še Velika Britanija, Nizozemska in
Ciper. Med 70 % in 85 % so Estonija, Slovenija, Madţarska, Finska, Portugalska,
Slovaška in Avstrija, vključenost je dokaj visoka, vendar še oddaljena od cilja. Velik
deleţ otrok je v tej starostni skupini vključen samo v skrajšani program. Za polni čas
je deleţ pokritosti v več kakor polovici drţav EU manjši od 50 %, v tretjini drţav pa je
deleţ pokritosti manjši od 30 %. Iz teh podatkov lahko ugotovimo, da vključenost v
predšolsko vzgojo še vedno ni pokrita, kar ovira zaposlovanje, predvsem ţensk.
Slika 16: Vključenost otrok v vrtce v posameznih drţavah EU, 2007

Vir: OECD (2007)
Kot je razvidno iz slike 16 je največ vključenih otrok v predšolsko vzgojo v drugem
starostnem obdobju, le nordijski drţavi visoko izstopata pri vključenosti v prvem
starostnem obdobju.
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5.1 OBLIKE UKREPOV ZA VEČJO VKLJUČENOST V PREDŠOLSKO VZGOJO
PO DRŢAVAH EU
5.1.1 Drţave EU severne Evrope
Danska
Na Danskem obratujejo specializirani vrtci, ki so odprti 24 ur na dan. Otroci so lahko
vključeni v predšolsko vzgojo od šestega meseca dalje. Javne in zasebne vrtce
financirajo občine ter drţava. Prizadevanje drţave za kakovostno predšolsko vzgojo
in zmanjšanje dolgih čakalnih vrst za vključitev v vrtce (Eurybase, Denmark,
2007/2008).
Finska
Otroci so lahko vključeni v vrtce od desetega meseca, brezplačen prevoz za otroke,
ki so oddaljeni več kot pet kilometrov ali ţivijo v drugače teţko prehodnih krajih,
predšolska vzgoja poteka v vrtcih in vzgojno-varstvenih druţinah, ki spadajo pod
občinsko pristojnost, ali pa pri zasebnih varuhih (delno plača občina), plačilo staršev
je določeno z zakonom, kakovostna predšolska vzgoja, zagotovitev mesta v javnem
vrtcu vsem otrokom do treh let, organizirano nočno varstvo otrok (Eurybase, Finland,
2007/2008).
Švedska
Vključenost v javne vrtce od enega leta, če je potrebno tudi manj, od četrtega leta so
vsi otroci vključeni v förskolo, ki je brezplačno, vključijo se lahko tudi otroci, katerih
starši so brezposelni za 15 ur na teden, vzgojno-varstvene druţine so registrirane in
vključujejo otroke od 1-12 let, organizirani so tudi odprti vrtci, v katere lahko starši
pripeljejo otroke, kadar ţelijo, plačilo programa vrtca je odvisno od dohodka staršev
(Eurybase, Sweden, 2006/2007).
Latvija
Lokalne oblasti vsem predšolskim otrokom omogočajo varstvo in vzgojo. Za otroke v
ruralnih območjih je poskrbljeno za prevoz v vrtce. Drţava si prizadeva za kvalitetno
predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih ter ustrezno izobraţene zasebne
varuške. Zakon o zaščiti in pravici otrok zahteva, da otroci mlajši od sedem let ne
smejo biti brez varstva odraslega ali v varstvu osebe mlajše od 13 let (Eurybase,
Latvia, 2007/2008).
Litva
V Litvi imajo odprte vrtce do 24 ur na dan. Vključenih otrok v predšolsko vzgojo je bilo
leta 2005 v urbanih območjih 72,7 %, v ruralnih 18,3 % otrok. Triletnikov je bilo v
urbanih območjih 30,8 %, v ruralnih 4,8 %. Otrok starih od 3-6 je bilo v urbanih
področjih 92,5 %, v ruralnih 24,6 % predšolskih otrok. Drţava si prizadeva za čim
večjo vključenost otrok v vrtce predvsem zaradi pomoči pri varstvu in vzgoji ter
pripravi na vključitev v šolo. Nudi razne denarne pomoči druţinam za povečanje rasti
ter večjo vključenost v predšolsko vzgojo. Otrokom s posebnimi potrebami nudi
občina predšolsko vzgojo na domu. Otroci stari od 1 do 5-6 leta obiskujejo jasli ali
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vrtec. Velika razlika je med občinami pri vključenosti v vrtce. Večja vključenost je v
urbanih območjih, kjer je večja zaposlenost in večja poseljenost. V ruralnih območjih,
kjer je malo prebivalstva in manjša zaposlenost, je tudi manjša vključenost otrok v
vrtce. Ko otroci dopolnijo šest let, obiskujejo Priešmokyklinis ugdymas3 (Eurybase,
Lithuania, 2006/2007).
Estonija
Vključevanje otrok v predšolsko vzgojo se obvezno izvaja eno leto pred vstopom v
osnovno šolo. V letu 2009 pripravlja drţava posebno finančno pomoč za otroke
socialno šibkih druţin, da bi se vključili v predšolsko vzgojo. Vrtce so modernizirali iz
drţavnega proračuna in izboljšali plače vzgojiteljem na isti nivo kot ga imajo učitelji.
Moţnost učenja estonskega jezika za tujce v vrtcih od tretjega leta naprej. Starši
dobivajo posebno denarno pomoč od drţave za otroke stare do 18 mesecev
(Eurybase, Estonia, 2007/2008).
5.1.2 Drţave EU juţne Evrope
Italija
Vključenost vseh triletnikov v vrtce, starši plačajo vrtec po druţinskem dohodku,
minimalne cene vrtcev (Eurybase, Italy, 2006/2007).
Španija
V Španiji je predšolska vzgoja organizirana v dveh delih: starostno obdobje do treh
let in od treh do šest let. Drugo starostno obdobje je brezplačno. Jasli so v zasebnih
vrtcih, kot tudi druge oblike predšolske vzgoje.
S soglasjem z Evropskim sporazumom Lizbona 2010 je predlagano, da je drugo
starostno obdobje otrok brezplačno. Uvedena je kvalitetna predšolska vzgoja. Vzgoja
in varstvo v prvem starostnem obdobju je plačljivo. Španija se zavzema za čim večjo
vključenost otrok od 0-3 let z nacionalnim programom (Spanish National Reform
Programme) iz oktobra leta 2005. Vključenost otrok od 0-3 se je povečala v letu 2008
na 27 % in bo dosegla 30 % vključenosti v letu 2010. Vključenost otrok v brezplačno
predšolsko vzgojo starosti od 3-6 naj bi se do leta 2010 povečal na 100 %
vključenosti (Eurybase, Spain, 2007/2008).
Zasebni vrtci se financirajo iz javnih skladov. Zasebne vrtce, ki ne sklenejo
določenega sporazuma z drţavo, financirajo starši in lahko obratujejo samo pod
določenimi standardi. V Španiji je v ruralnih območjih organizirana predšolska vzgoja
tudi v manjših šolah, kar omogoča obisk vrtcev v domačem kraju. Model se imenuje
»Colegios Rurales Agrupados«. V šolskem letu 2005/2006 je bilo v javne vrtce
vključenih 65,5 % otrok. Vključenost 3-letnikov je bila v šolskem letu 2005/2006 (95,9
%), 4-5 letnikov je bilo (98,0 %) (Eurybase, Spain, 2007/2008).

3

Priešmokyklinis ugdymas= vključitev v predšolsko vzgojo pred osnovno šolo, mala šola
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Portugalska
Na Portugalskem si prizadevajo za čim večjo vključenost otrok v predšolsko vzgojo.
Do konca leta 2009 naj bi uvedli 100 % vključenost otrok v vrtce in ţelijo upoštevati
ţeljo staršev, da bi bili vrtci odprti dlje časa. V letu 2009 bodo vrtci odprti do 17.30
ure, minimalno 8 ur na dan. Za otroke od štirih mesecev do treh let ni formalne
predšolske vzgoje. Za njih skrbijo izobraţene varuške, vzgojiteljice, sorodniki,
druţine. Nadzoruje jih Ministrstvo za druţino in socialne zadeve. Varuške skrbijo za
enega do štiri otrok v času, ko so starši v sluţbi. Jasli vključujejo otroke od 0-3 leta, ki
so pod skrbstvom Ministrstva za druţino in socialne zadeve. Mini jasli vključujejo 5-6
otrok, druţinske jasli so organizirane kot skupina od 12 do 20 varušk v istem
geografskem območju, ki skrbijo za otroke mlajših od enega leta. Financira jih
Ministrstvo za delo in socialne zadeve. Formalna predšolska vzgoja je organizirana
od 3-6 let. Itinerant Nursery Education je tip predšolske vzgoje pri kateri imajo otroci
od starosti 3-5 vse moţne dejavnosti v ruralnih območjih, kot ostali, to so male
skupine, ki vsebujejo manj kot 15 otrok. Starši lahko vključijo otroke v javne in
zasebne vrtce (Eurybase, Portugal, 2006/2007).
Ministrstvo za šolstvo in Ministrstvo za druţino in socialne zadeve si prizadevata za
kvalitetno predšolsko vzgojo in strokovnost vzgojiteljev, pomoč druţinam in
financiranje vrtcev. Javni vrtci so brezplačni, zasebni vrtci so plačljivi. Zasebne
prostovoljne vrtce financira drţava. Cena vrtca vključuje prehrano in vzgojo, starši
plačujejo program glede na njihov dohodek. Obstajajo tri oblike finančnih pomoči za
starše, ki jih nudi drţava: drţava plača varstvo in vzgojo, strokovne delavce in
material (Eurybase, Portugal, 2006/2007).
Grčija
“Flexible Zone” je predšolski izobraţevalni program, v katerega je bilo v šolskem letu
2004/2005 vključenih ţe 599 vrtcev. Vrtci so odprti od 8.30 do 16 ure. Predšolska
vzgoja predstavlja pripravo na šolo ter vzgojo in varstvo otrok. V vrtce so vključeni 4in 5-letni otroci. Ministrstvo za šolstvo in religijo podpira vse predšolske ustanove, ne
glede na lokacijo. V območjih, kjer ni vrtca, je poskrbljeno za ustrezni prevoz otrok, ki
ga v celoti subvencionira drţava (Eurybase, Greece, 2005/2006).
Ciper
Na Cipru imajo predšolsko vzgojo v vrtcih organizirano od enajstih mesecev ali od
treh do pet let. Otroci stari manj kot tri leta so vključeni v jasli. V jasli so lahko
vključeni ţe od treh mesecev naprej, ko materam poteče porodniški dopust.
Obstajajo trije tipi vrtcev: javni vrtci, vrtci lokalnih skupnosti in zasebni vrtci. Vrtci
lokalnih skupnosti so tam, kjer ni dovolj javnih vrtcev. V šolskem letu 2005/2006 so
uvedli celodnevne vrtce. Vrtci obratujejo v vseh mestih in vaseh, kjer je več kot
petnajst otrok. Prevoz otrok je brezplačen za tiste, ki ţivijo v oddaljenih krajih. Otroci
stari štiri leta in enajst mesecev imajo brezplačen javni vrtec. Druţine z niţjim
dohodkom in druţine z veliko otroki imajo zniţano plačilo v javnih vrtcih za mlajše
otroke (Eurybase, Cyprus, 2007/2008).
Malta
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Drţava je uvedla razne projekte za povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo.
Mnoga podjetja svojim zaposlenim nudijo varstvo otrok. Ponuja večjo moţnost za
zaposlovanje ţensk. Otroci stari od enega do dveh let so večinoma vključeni v
zasebne vrtce. Drţava v prihodnosti načrtuje vključitev mlajših otrok tudi v javne
vrtce, ker se vedno več ţensk ţeli zaposliti. V letu 2007 so uvedli pilotni projekt v treh
predšolskih centrih za vključitev otrok starih manj kot tri leta. Javni vrtci so brezplačni
za otroke stare od treh let. Dnevni varstveni center je plačljiv preko davkov
(Eurybase, Malta, 2006/2007).
5.1.3 Drţave EU srednje Evrope
Avstrija
Otroci stari od enega do tretjega leta so vključeni v otroške jasli (Crèches), v vrtce so
vključeni otroci od tretjega do šestega leta, v teţko dostopnih krajih je organiziran
prevoz za predšolske otroke, večina institucij predšolske vzgoje v Avstriji je za starše
plačljivih, z nekaj izjemami, ki so za starše brezplačne. V večini primerov se plačilo
staršev obračuna glede na druţinski dohodek, staršem pomagajo s subvencijami,
obstaja pa tudi moţnost varovanja otrok pri zasebnih varuhih. (Eurybase, Austria,
2006/2007).
Madžarska
Prizadevanje za 33 % vključenost otrok mlajših od treh let, gradnja ali odprtje vrtcev
po vseh mestih, obratovalni čas vrtcev prilagojeno staršem, zniţane cene vrtca za
socialno ogroţene, otroci so lahko vključeni v otroške jasli, vzgojno-varstvene
druţine, razvoj predšolske vzgoje na ruralnih območjih, pomoč revnim otrokom in
vključitev v predšolsko vzgojo (Eurybase, Hungary, 2005/2006).
Slovaška
Vrtce ustanavljajo občine in registrirani zasebniki. Vrtce za otroke s posebnimi
potrebami ustanavlja drţava. V predšolsko vzgojo so vključeni otroci od 2-6 let. V
jasli so vključeni otroci mlajši od dveh let. Predšolsko vzgojo izvajajo zasebni vrtci,
registrirane varuške in vzgojno-varstvene druţine. Starši lahko prosto izberejo
primerni vrtec za svojega otroka. Večina staršev se odloči za vrtec v domačem kraju,
izbirajo pa tudi med kvalitetnimi in organizacijsko primernejšimi. V primeru večje
oddaljenosti so starši pripravljeni svoje otroke tudi peljati. Vrtec se ustanovi, če je
vsaj deset otrok, ki bi bili vključeni v predšolsko vzgojo. Za 5-6 let stare otroke del
plačila vrtca (7,5 %) financira drţava, vendar samo za otroke, ki niso v
specializiranem varstvu ter dohodek ne sme presegati določene plačilne razrede. V
šolskem letu 2007/2008 je bilo vključenih v predšolsko vzgojo 62,74 % triletnikov in
73,26 % otrok starih med 3-5 let (Eurybase, Slovakia, 2006/2007).
Nemčija
Vključenost vseh otrok v predšolsko vzgojo od tretjega leta do vstopa v šolo, otroci
mlajši od treh let so vključeni v jasli ali kombinirani skupini v vrtcu. Starši plačujejo
stroške varstva glede na višino dohodka druţine, število otrok oziroma število vseh
druţinskih članov, ostalo krije drţava. Staršem, ki niso finančno zmoţni plačevati,
nudi pomoč lokalni urad za otroke. Cilj drţave je povečati vključenost otrok v
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predšolsko vzgojo otrok mlajših od treh let, večina vrtcev se prilagaja potrebam
staršev za delovni čas odprtja vrtca ter organizira zgodnje varstvo otrok. Večina
zasebnih vrtcev je za otroke mlajših od treh let (Eurybase, Germany, 2006/2007).
Češka
Drţava se zavzema za čim večjo vključenost v predšolsko vzgojo, ki je pomembna za
razvoj otroka in ustrezno pripravo na šolo. V program je vključena metodologija
učenja angleškega jezika, individualni razvoj otrok, izobraţevalni program za pripravo
dela v skupini, program za otroke s posebnimi potrebami. Priporočljivo za vsakega
otroka je, da je vključen v vrtec vsaj eno leto pred vstopom v šolo, ker sta vzgoja in
varstvo v javnih vrtcih brezplačna. Starši lahko zaprosijo za finančno pomoč na
Ministrstvu za delo in socialne zadeve in Ministrstvu za šolstvo in šport. Starši so
lahko glede na njihov socialni poloţaj v celoti oproščeni plačila (Eurybase, Czech
Republic, 2007/2008).
Poljska
Vsi šestletniki se morajo obvezno vključiti v predšolsko vzgojo eno leto pred
pričetkom šole. Starši se za tri do petletnike sami odločijo za vključitev v vrtce.
Drţava nudi brezplačni prevoz za šestletnike, ki bivajo v ruralnih območjih. V šolskem
letu 2005/2006 je bilo vključenih v vrtce 41,0 % tri-do petletnikov. V mestih je bilo
vključenih 58,4 % otrok, na ruralnih območjih le 19,1 %, v zasebnih vrtcih je bilo
vključenih 7,54 % otrok. Vključenost je odvisna tudi od regij. V zahodnem in
osrednjem delu drţave je vključenost 35-47 %. Na vzhodu in severovzhodu drţave
vključenost v ruralnih območjih ne doseţe 30, %. Predšolska vzgoja je brezplačna do
pet ur na dan, razliko in prehrano plačajo starši. Vrtci so odprti do devet ur na dan.
Ceno vrtca določi občina, ki tudi nudi denarno pomoč socialno ogroţenim (Eurybase,
Poland, 2005/2006).
Slovenija
Glavni cilj je čim večja vključenost otrok po tretjem letu starosti, uvedba informacijske
točke, obveščanje o moţnostih vključitve otrok v vrtec. S prikazom prostih mest v
vrtcih po drţavi bi bilo staršem olajšano iskanje vrtca, v katerega bodo vpisali svojega
otroka. Zagotovitev primernih cenovnih pogojev, razbremenitev druţin s plačili za
vrtec, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, brezplačen vrtec za drugega
otroka. Nudenje različnih oblik predšolske vzgoje, kot so vzgojno varstvena druţina,
varuh otrok na domu. Cilj drţave je zagotoviti kakovost predšolske vzgoje ter pestrost
ponudbe programov.
5.1.4 Drţave EU jugovzhodne Evrope
Bolgarija
V Bolgariji imajo javne, občinske in zasebne vrtce. Največ je občinskih vrtcev in
vključuje 90 % vseh otrok. V jasli so vključeni otroci od starosti deset mesecev. Starši
lahko prosto izbirajo med vrtci. Nacionalni program za razvoj predšolske in šolske
izobrazbe 2006-2015 (The National Program for Development of School Education
and Pre-school Upbringing and Education 2006-2015) se zaradi nizke splošne
izobrazbe, ki je prisotna v drţavi zavzema za kvalitetno izobrazbo in čim večjo
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vključenost v predšolsko vzgojo. Vrtce financira drţava ter občina z davki občanov.
Starši plačujejo le prehrano, pri poldnevnem varstvu je prehrana brezplačna. Občine
ne financirajo zasebnih vrtcev, starši sami plačajo celotno varstvo (Eurybase,
Bulgaria, 2005/2006).
Romunija
Predšolska vzgoja je organizirana za otroke stare od tri do šest let. Javni vrtci
(grădiniţa) se financirajo iz drţavnega in občinskega proračuna. Razvoj predšolske
vzgoje temelji na kvalitetni vzgoji za vsakogar in pripravi na šolo pet-do šestletnikov.
Obvezna je vključenost v predšolsko vzgojo za šestletnike. Vključenost v predšolsko
vzgojo nudi enake moţnosti za vse otroke in ustrezno pripravo na šolo. Prevoz petdo šestletnikov v vrtce je financiran s strani občine. Celodnevno varstvo (10 ur na
dan) ter tedenski program (vključuje vse aktivnosti) sta plačljiva. Zniţanje plačila
vrtca nudijo socialno šibkim druţinam. Cena vključuje varstvo in prehrano, glede na
dohodek staršev in število otrok vključenih v programe. Nudijo brezplačno hrano za
normalni program (5 ur na dan) ter za obvezno vključenost šestletnikov. Drţava
podpira vključenost otrok v zasebne vrtce (Eurybase, Romania, 2006/2007).
5.1.5 Drţave EU zahodne Evrope
Francija
Mobilni vrtci v ruralnih območjih ali organiziran prevoz, javni in zasebni vrtci.
Vključenost vseh triletnikov, plačilo staršev je določeno z zakonom in je odvisno od
njihovega dohodka in številom otrok, ki so ţe vključeni v predšolsko varstvo,
prizadevanje za kakovostno predšolsko vzgojo (Eurybase, France, 2007/2008).
Nizozemska
V letu 2006 je bilo v jasli vključenih 49 % otrok, v predšolsko vzgojo od 4. leta do
vstopa v šolo pa 69 % otrok. V programu o predšolski vzgoji 2006/2010 je poudarek
na profesionalnosti zaposlenih v predšolski vzgoji, drţava pomaga občinam pri
sofinanciranju, strokovni pomoči. Od leta 1988 imajo na Nizozemskem posebne
programe za otroke drugih narodnosti (Turki, Maročani). Starost otrok je pod štiri leta
in do vstopa v osnovno šolo. Nizozemska nima formalne predšolske vzgoje za otroke
stare manj kot štiri leta. V osnovno šolo vstopijo s petimi leti. Večina otrok se s
četrtim letom vključi v predšolsko vzgojo, da se pripravijo na šolo. Za mlajše otroke
od štirih let so organizirane igralne skupine in otroške jasli. V jaslih (day nurseries)
sprejemajo otroke od starosti 6-8 tednov do 4. leta. Jasli so odprte od 6 do 18 ure.
Igralne skupine ustanavljajo lokalne skupnosti, v njih so vključeni otroci od dveh do
štirih let. Večina otrok obiskuje igralne skupine dvakrat na teden po tri ure.
Registrirane zasebne varuške nudijo fleksibilno varstvo ter vzgojo otrok. Varstvo
poteka na domu druţine, pogosto tudi na domu varuške. Agencije organizirajo
varstvo, ki jih izvajajo zasebne varuške (Eurybase, Netherlands, 2006/2007).
Belgija – flamski del
K razvoju predšolske vzgoje v Belgiji je bil izdan organizacijski model, ki poudarja
pomen predšolske vzgoje za vse otroke, organizirano vključevanje v vrtce ali varstvo,
ki je dostopno vsem staršem. V belgijskem organizacijskem modelu poudarja visoko
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kvaliteto vzgoje in varstva, ekonomsko funkcijo za starše, ki so zaposleni,
izobraţevalno funkcijo in socialno funkcijo.
Predšolska vzgoja se organizira v vrtcih (Childcare centers), vključuje varstvo in
vzgojo ter pripravo na osnovno šolo. Odprtih je okoli 334 vrtcev, s 14.800 mesti.
Zasebne varuške skrbijo za predšolske otroke do vstopa v šolo. Servisi skrbijo za
organizacijo dela in imajo lahko največ 14 varušk, ki skrbijo največ za štiri otroke v
polnem delovnem času. V flamskem delu Belgije imajo 195 servisov, kar skupaj
prinese 300,50 mest. Zaposlenih je več kot 7.500 varušk. Mini otroške jasli in zasebni
vrtci so dnevno varstvo za predšolske otroke. Obe organizaciji dobivata finančno
pomoč od Agencije za otroško varstvo in druţino. Flamski Belgijci imajo okoli 800
mini jasli in okoli 150 zasebnih vrtcev, kar je 18.500 mest. Zasebne varuške lahko
varujejo do sedem otrok, imajo okoli 1.200 zasebnih varušk, to je 6.800 mest. Vse
organizirane oblike predšolske vzgoje nadzoruje Agencija za otroško varstvo in
druţino. V Belgiji imajo organizirane še druge oblike varstva otrok. Vrtci organizirajo
varstvo na domu za bolnega otroka, ki je tako bolan, da ne more obiskovati vrtca. Za
takšno varstvo na domu imajo vrtci posebej zaposlene. S tem se razbremeni starše,
da jim ni potrebno odpreti bolniškega staleţa. Obstajajo še oblike varstva na domu za
bolne otroke, ki jih za svoje zaposlene organizirajo socialna skrbstva, zavarovalnice
in delodajalci (Eurybase, Belgium-Flemish Community, 2006/2007).
Belgija – francoski del
V predšolsko vzgojo so vključeni otroci od dveh let in pol do šestega leta starosti.
Otroci do treh let starosti so vključeni v otroške jasli, javne vrtce, zasebne vrtce ali pa
jih čuvajo registrirane varuške. Starši lahko prosto izberejo med oblikami varstva.
Javna predšolska vzgoja je brezplačna. Zasebne institucije so plačljive, v ceno je
vključena vsa oskrba (Eurybase, Belgium-French Community 2005/2006).
Irska
Na Irskem je pretrgan tradicionalen način predšolske vzgoje. Uvaja se vključitev v
predšolsko vzgojo od rojstva do šestega leta. Od leta 2000 so uvedene nove oblike
predšolske vzgoje, kot so jasli, registrirane varuške, igralne skupine, Montessori, od
drţave dobivajo denarno podporo. Na Irskem je vključenost za otroke od 4-6 let v
javne vrtce brezplačna. Zasebni vrtci so eni izmed najdraţjih v Evropi in ne temeljijo
na podlagi dohodka staršev temveč zasebni vrtec postavi svojo ceno. Večina vrtcev
na Irskem je zasebnih (Eurybase, Ireland, 2005/2006).
Luksemburg
Otroci vključeni v predšolsko vzgojo, ki vključuje pripravo na šolo, so stari od 3-4 let.
Mlajši otroci od treh let so vključeni v jasli, kar sodi pod pristojnost Ministrstva za
druţino in socialne zadeve. Vključeni otroci v predšolsko vzgojo v ruralnih območjih
imajo brezplačen prevoz v vrtec (Eurybase, Luxembourg, 2001/2002).
Velika Britanija – (Anglija, Wales, Severna Irska)
V Angliji, Walesu in na Severnem Irskem lahko starši izberejo za otroke mlajših od
treh let zasebne varuške in zasebne otroške jasli.
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Anglija
Program, ki so ga uvedli 2004, se imenuje »Choice for Parents, the Best Start for
Children«. Program je desetletna strategija za povečanje vključenosti v predšolsko
vzgojo. S tem bi staršem omogočili kvalitetno varstvo in vzgojo. Vsem otrokom starim
od 3-4 let, drţava nudi brezplačni vrtec za 15 ur na teden, 38 tednov na leto. V aktu
»Childcare Act 2006« je zasnovano kvalitetno delo v vrtcih, partnerstvo med
zasebnimi in prostovoljnimi vrtci, podpora razvoja otrok od rojstva do vstopa v šolo.
Decembra 2007 je izšel program »Children's Plan«, ki bo potekal do leta 2020.
Program vsebuje: brezplačno predšolsko vzgojo dveletnikov za otroke socialno šibkih
druţin, podpor druţinam, razvoj vrtcev, obnovo ali novogradnjo vrtcev.
Wales
Razvoj kurikuluma 2004 (Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for
Wales) je projekt, ki se je začel izvajati leta 2004 za otroke stare od 3-7 let. Program
naj bi se končal v šolskem letu 2011/2012. Oktobra 2005 je bila izdana nova
iniciativa za starost otrok od rojstva do treh let. Program se je predvsem za socialno
ogroţene druţine začel izvajati leta 2006. Program prinaša brezplačno poldnevno
varstvo za otroke od 3-4 leta, zdravstveno varstvo otrok, razvoj nadarjenosti, branje
otroških knjig.
Severna Irska
Otrokom na Severnem Irskem je omogočena vključenost v vrtce od drugega leta
dalje. Od šolskega leta 2002/2003 je otrokom omogočena brezplačna predšolska
vzgoja v letu pred vstopom v šolo. Predšolska vzgoja je namenjena otrokom od 3-4
leta, petletniki se po posebnem programu pripravljajo na šolo. V Angliji, Walesu in na
Severnem Irskem je omogočeno kvalitetno brezplačno poldnevno varstvo in vzgoja
za vse tri- in štiriletne predšolske otroke (Eurybase, England, Wales, Northern
Ireland, 2007/2008).
Škotska
Otrokom od tretjega do četrtega leta starosti je omogočeno brezplačno poldnevno
predšolsko varstvo. Brezplačno poldnevno varstvo za tri- in štiriletne otroke nudijo
tudi zasebni vrtci, ki imajo partnerstvo z lokalnimi oblastmi. Lokalne oblasti lahko
organizirajo brezplačen prevoz otrok do vrtcev v ruralnih območjih (Eurybase,
Scotland, 2007/2008).
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6 ZAKLJUČEK
Vključenost v predšolsko vzgojo pomeni za otroka razvoj osebnosti in mišljenja, ki naj
bi optimalno prispevale k njegovemu razvoju in učenju. V predšolskem obdobju
prevladuje spontano učenje, ki v vrtcu večinoma poteka v raznolikih socialnih
interakcijah z vrstniki in odraslimi. Pomen učenja v vrtcu ni povezan le z otrokovim
miselnim razvojem, ampak je pomemben za vsa področja osebnosti, za čustveni,
socialni, spoznavni, gibalni in moralni razvoj. Prizadevanja za širšo dostopnost
predšolske vzgoje in večjo vključenost bi morala temeljiti na zviševanju standardov in
kakovosti slovenskih javnih vrtcev.
V drugem in tretjem poglavju diplomske naloge sem preučila, kakšni so predpisi na
področju predšolske vzgoje v Sloveniji in EU, in kako deluje sistem zagotavljanja
razpoloţljivosti in dostopnosti vrtca ter kako se oblikujejo cene programov.
Po drţavah EU se moţnost varstva predšolskih otrok razlikuje glede na
vzpostavljene sisteme in predpise ter nacionalne pristope, vprašanje je tudi glede
prednosti pri usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja. Iz uporabljene
literature smo ugotovili, da so razpoloţljivost in dostopnost, cene ter kakovost
predšolske vzgoje kljub različnim sistemom v vseh drţavah EU identični. Če
pogledamo idealno, predšolska vzgoja otroka opremi s spretnostmi, ki mu kasneje
pomagajo pri učenju jezika, matematike ter lahko zagrabi številne priloţnosti, ki jih
daje šola. Čim boljša je podlaga za učenje na začetku, tem večja je učinkovitost v
šoli. Drţave omogočajo investicije v učinkovite in kakovostne predšolske programe
za otroke staršev z nizkimi dohodki, kar za otroke pomeni boljšo pripravo na šolo, ki
jo drugače ne bi bili deleţni.
Sistem formalne predšolske vzgoje v večini drţav članic še ni pokrit, kar se kaţe kot
ovira pri zaposlovanju staršev, predvsem ţensk. Na vprašanje o cenah programov bi
lahko odgovorili, da predstavlja cena varstva problem, zlasti za otroke mlajših od treh
let, ki tako ostaja pomembna ovira, zaradi katere se starši v več kakor polovici drţav
EU ne odločijo za vključenost otrok v vrtce. Cena varstva je tudi najpomembnejši
dejavnik, ki ga navajajo ţenske, katerih udeleţba na trgu dela je zaradi pomanjkanja
otroškega varstva omejena. Tako lahko dostop do cenovno ugodnega varstva ter
kakovostne vzgoje pripomore k laţjemu dostopu ţensk do zaposlitve.
Zagotovitev otroškega varstva pomeni tudi izboljšanje druţbenega poloţaja mladih
staršev. Zlasti pri enostarševskih druţinah, kjer je pojav revščine v povprečju višji, kot
pri obeh starših, kjer je lahko zaposlen eden ali oba. Večja blaginja v druţini
pripomore k osnovnim pogojem, da se otrok v prvih letih ţivljenja razvija v
spodbudnem in varnem okolju. Razpoloţljivost otroškega varstva lahko glede na
počasnejšo demografsko rast v Evropi pripomore k uresničevanju druţinskih načrtov.
Drţave, ki imajo visoko stopnjo zaposlenosti ţensk, imajo trenutno najvišjo rodnost in
so olajšale uskladitve poklicnega in druţinskega ţivljenja. Zaposlovanje ţensk bi bilo
mogoče izboljšati z odprtjem novih oblik varstva otrok, vendar s poudarkom na
strokovnosti neformalnih oblik varstva ter kakovosti predšolske vzgoje. Zagotoviti
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ustrezno varstvo za starše z nadstandardnim delovnim časom in varstvo za bolne
otroke.
Po barcelonskih ciljih so otroci razdeljeni v dve starostni skupini. Njihove potrebe in
zahtevane storitve se med seboj razlikujejo. Za otroke, ki so mlajši od treh let, je
povpraševanje predvsem po varstvu v jaslih in drugih storitvah, ki so običajno
plačljive. Na povpraševanje po varstvenih storitvah lahko vplivajo tudi pogoji
porodniškega in starševskega dopusta. Starši se o tem, ali bodo otroke varovali sami
ali ne, odločajo glede na te pogoje in ob upoštevanju finančnih in poklicnih omejitev
izbire varstva za svoje otroke. Po dopolnjenem tretjem letu starosti je velik deleţ
otrok vključen v predšolsko vzgojo in izobraţevanje v vrtcu. Različno po drţavah EU
je sistem drugega starostnega obdobja običajno subvencioniran ali brezplačen.
Ugotovitve glede financiranja storitev predšolske vzgoje lahko strnimo z dognanjem,
da je v večini drţav EU zagotovljeno sofinanciranje za otroke stare od treh let do
vpisa v šolo. Financira se iz javnih sredstev in pogosto ne bremeni staršev. V zadnjih
letih se je deleţ BDP v večini drţav EU povečal.
Starši se odločajo med načinom varstva svojih otrok: ali dati otroka v vrtec ali ga
prepustiti v varstvo doma varuški ali starim staršem. Subvencija za plačilo vrtca je
največji transfer druţinam v Sloveniji, ki dokaj pomaga pri odločitvi, kam dati otroka v
varstvo. Druţinam je najpomembnejši znesek, ki ga plačujejo sami, manj pa deleţ, ki
pripada temu plačilu pri pokrivanju ekonomske cene programa na vključenega otroka
v vrtec. Druţine z več otroki so deleţne višje subvencije. Drţava si prizadeva, da bi
starši po rojstvu otroka lahko z njim preţiveli čim več časa, zato je moţen podaljšan
porodniški dopust, neplačan dopust ali pa skrajšani delovni čas. Vendar se dogaja,
da delodajalci negativno vplivajo na ugodnosti, ki se ponujajo staršem.
Novela Zakona o vrtcih v Sloveniji naj bi v drugem starostnem obdobju dvignila
stopnjo vključenosti otrok v predšolsko vzgojo na 90 %. Drţava sofinancira plačilo
staršev od 1. 9. 2008 in sicer tako, da v celoti sofinancira plačila staršev za vrtec za
drugega otroka in nadaljnje otroke. Od 1. 1. 2010 pa bo sofinancirala polovico plačil
staršev za otroke, ki bodo dopolnili starost pet let. V enaki višini sofinanciranja s 1. 1.
2012 še za otroke, ki bodo dopolnili štiri leta. Z letom 2014 bo sofinancirala polovico
višine plačil za vse otroke, ki bodo dopolnili tri leta. Novela Zakona o vrtcih naj bi
povečala dostopnost, saj se starši v večji meri odločajo za vključevanje otrok v
predšolsko vzgojo ter pomeni razbremenitev plačila za vrtec, bodo pa zahtevale
dodatna proračunska sredstva.
Glede na to, da se drugemu otroku v vrtcu od septembra 2008 zagotavlja brezplačen
vrtec, je ţe nastalo večje zanimanje za vpis, kar pomeni prostorsko stisko in premalo
oddelkov. Večina občin ima teţave zaradi večjega povpraševanja, saj jim drţava za
odprtje novih oddelkov ni namenila dodatnega denarja. Občine kot glavni razlog za
pomanjkanje prostih mest v vrtcih navajajo problem zagotavljanja finančnih sredstev
za novogradnjo, kar je za večino občin dolgoročno najboljša rešitev. Celotna
investicijska dejavnost predstavlja temeljne odločitve občin, ki jih občine načrtujejo s
svojimi načrti razvojnih programov in zanje tudi zagotavljajo sredstva v svojih
proračunih. Vendar se občine trudijo, da bi vsem otrokom zagotovila prosto mesto v
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vrtcih in si pomagajo s prostori v ustreznih poslopjih, ki zagotavljajo ustrezne pogoje
za odprtje oddelkov ali pa v osnovnih šolah.
Na vprašanje, kako je z drugimi oblikami varstva, bi lahko odgovorili, da v Sloveniji v
praksi še niso v celoti zaţivele. Dejansko je staršem na voljo le vrtec, kot edina
institucionalna oblika varstva in predšolske vzgoje, kjer lahko izbirajo med javnimi in
zasebnimi vrtci. Predvidene oblike predšolske vzgoje, ki v praksi še ne obstajajo ali
pa ni podatkov, so: zasebni vrtci posebnih pedagoških načel brez koncesije in ni
financiran s strani lokalne skupnosti, zasebni vzgojitelj, vzgojitelj ali pomočnik
vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu in opravlja delo v vzgojno-varstveni druţini na domu
vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, predšolska vzgoja na domu bolnega otroka, ki ga
opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja zaposlen v vrtcu, vzgojitelj ali pomočnik
vzgojitelja občasno opravlja varstvo na domu in s katerim vrtec sklene pogodbo,
zunanji sodelavec vrtca, ki občasno varuje otroke na domu, s katerim vrtec sklene
pogodbo. Novi Zakon o vrtcih je prinesel spremembe in dopolnitve, kako bi se
sprostili pogoji za organiziranje vzgojno-varstvene druţine, ki bi ga lahko izvajal
zasebni vrtec ali zasebni vzgojitelj. Sprostitev pogojev za registracijo statusa
zasebnega vzgojitelja ter vzpostavitev evidence o varuškah, ki opravljajo storitve
varstva otrok na domu, kar bi zmanjšalo varovanje otrok na sivem trgu. Realizacija
vseh oblik varstva otrok bi zmanjšala ovire za zaposlovanje staršev ter pomenila tudi
večjo zaposljivost strokovnih delavcev na področju predšolske vzgoje.
Vendar se vprašajmo še, ali ni to nasprotje med izraţenim namenom zakona za
večjo vključenost v vrtce in kakovostjo predšolske vzgoje. Tako lokalni skupnosti in
drţavi ne bi bilo potrebno zagotavljati več prostih mest v javnih vrtcih in lahko pomeni
zmanjševanje vključenih otrok zaradi varuhov na domu. Za razliko z javnimi vrtci
bodo otroci deleţni le varstva, kajti ni predpisanih programov, po katerih naj bi
potekala predšolska vzgoja pri varuhih na domu. Mislim, da bi bila rešitev varovanja
otrok ustrezna, da bi javni vrtci zagotavljali več prostih mest in bi bili otroci deleţni
ustreznega izobraţevanja po programih. Kakšni bodo rezultati teh ukrepov, bomo
videli v prihodnjih letih.
V Sloveniji trend rasti vključenosti otrok v predšolsko vzgojo v obdobju od leta 2003
do 2007 kaţe, da bo do leta 2010 teţko uresničen zastavljeni cilj doseganja 90 %
vključenosti otrok od tretjega leta starosti do vstopa v šolo, ki ga je sprejel ES leta
2002 v Barceloni.
V četrtem poglavju diplomske naloge nas je študija analize dejavnikov prihodka,
aktivnega prebivalstva in starosti, ki vplivajo na vključenost v predšolsko vzgojo,
pripeljala do ugotovitve, da se v današnjem času ni mogoče izogniti dejavnikom, ki
povečujejo medsebojno odvisnost, tako na gospodarskih, socialnih, okoljskih in
demografskih področjih. Tu ne igrata glavne vloge pomen in koristnost vključevanja
otrok v vrtce, ampak drugi dejavniki, ki sem jih analizirala v nalogi. V analizi vpliva
dejavnikov na vključenost v vrtce po drţavah EU smo ugotovili, da je dejanski vpliv
dejavnikov presegel v vseh drţavah nad 50 %.
Iz analize izhaja, da imajo prav gotovo gospodarski dejavniki pomemben vpliv na
obravnavano temo. Ugotovimo lahko, da z nizkimi prihodki, z nizkim deleţem
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delovno aktivnih in višji starosti prebivalstva ni mogoče pričakovati večje vključenosti
v predšolsko vzgojo.
V zadnjem poglavju sem zajela ukrepe drţav EU za večjo vključenost v predšolsko
vzgojo. Na podlagi preučevanja smo ugotovili, da drţave poskušajo zagotoviti
kvalitetno predšolsko vzgojo tako v javnih in zasebnih oblikah predšolske vzgoje.
Poudarek je na javnih vrtcih, kjer poteka vzgoja in izobraţevanje otrok po
nacionalnem Kurikulumu in po programih, kjer se otroci pripravljajo za vstop v šolo.
Vzgoja in varstvo temelji na profesionalnosti zaposlenih ter ustrezni izobrazbi. V vseh
drţavah EU je predšolska vzgoja subvencionirana s strani drţave. Financiranje
predšolske vzgoje priteka iz drţavnega in občinskega proračuna. Deleţ stroškov
različnih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga plačujejo starši, se med drţavami EU in
tudi znotraj drţav samih precej razlikuje in se giblje od nič do sto odstotkov. V
drţavah, kjer je veliko ruralnih območij, je organizirana posebna pomoč za
predšolske otroke, da lahko obiskujejo vrtce, posebno otroci, ki so pred vstopom v
šolo. Večina vrtcev se prilagaja potrebam staršev za delovni čas odprtja vrtca ter
organizira zgodnje varstvo otrok. V večini drţav je predšolsko izobraţevanje
prostovoljno, zaţeleno ter ponekod tudi brezplačno.
Diplomsko nalogo lahko končam z mislijo, da sta kakovost druţinskega okolja kot
kakovost vrtca pomembna napovedovalca otrokovega razvoja.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
EACEA
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Bruto druţbeni proizvod

EU

Evropska unija

EUR

Euro

EUROSTAT

Evropski statistični urad

IRO

Indeks razvojne ogroţenosti

ISCED 0

Predšolska stopnja

ISCED 1

Osnovnošolska primarna stopnja

MŠŠ

Ministrstvo za šolstvo in šport

OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

PKM

Pariteta kupne moči

RS

Republika Slovenija

SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

SKM

Standard kupne moči

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

UMAR

Urad za makroekonomske analize in razvoj

ZOFVI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja

ZSRR

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

ZVrt

Zakon o vrtcih
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SLOVAR TUJIH IZRAZOV
Arbeitsmarktservice

zavod za zaposlovanje

au-pair

varstvo na domu

childminders

vzgojnovarstvene druţine

Childcare centers

centri otroškega varstva (vrtec)

Créches

otroške jasli

Förskol

predšolski razred

Grădinita

javni vrtec

Kinderkrippen

otroške jasli

mateřska škola

vrtec

open pre-school

odprti vrtec

parentgroup

skupine starši-malček

play groups

igralne skupine

pre-primary school, nursery class

mala šola

Tagesmutter

varstvo na domu
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PRILOGE
Priloga 1: Izračun indeksa razvojne ogroţenosti iz vrednosti kazalnikov
Aritmetično
povprečje
0,955

Regije
Osrednjeslovenska

Inverzno

Indeks

%

0,045

8,7

0,7

Obalno-kraška

0,575

0,425

82,4

6,9

Gorenjska

0,572

0,428

83,1

6,9

Goriška

0,516

0,484

93,8

7,8

Savinska

0,524

0,476

92,3

7,7

Jugovzhodna Slovenija

0,476

0,524

101,7

8,5

Pomurska

0,177

0,823

159,5

13,3

Notranjsko-kraška

0,345

0,655

127,0

10,6

Podravska

0,398

0,602

116,8

9,7

Koroška

0,464

0,536

103,9

8,7

Spodnjeposavska

0,398

0,602

116,8

9,7

Zasavska

0,413

0,587

113,9

Vsota

5,812

6,188

Aritmetično povprečje

0,484

0,516

9,5
100,0

100,0

Vir: UMAR (2006, str. 28)
Priloga 2: Dejavniki vključenosti v predšolsko vzgojo, Slovenija, 2007
Prihodek

Aktivno prebivalstvo

Starost

Regija

Pomurska

10.223

letna bruto
plača
12.932

55,4

13,4

Zaposlene
ţenske
44,5

Podravska

13.052

Koroška

11.850

13.540

57,1

10,4

42,0

127,7

12.902

58,0

8,1

43,3

106,8

Savinjska
Zasavska

13.749

12.896

59,8

9,4

43,5

105,6

10.497

13.638

57,3

9,7

44,0

132,9

Spodnjeposavska

12.505

12.404

58,9

8,9

43,2

119,1

Jugovzhodna
Slovenija

14.341

12.754

62,2

7,0

42,2

101,9

Osrednjeslovenska

22.286

13.603

63,0

5,9

45,3

110,8

Gorenjska

12.980

14.149

61,2

4,9

44,8

108,6

Notranjsko-kraška

11.505

13.017

64,2

5,4

41,9

124,3

Goriška

14.785

14.027

61,6

4,9

44,5

134,9

Obalno-kraška

15.747

14.293

61,2

6,3

41,5

145,3

BDP

zaposleni

Vir: SURS, (2008)
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brezposelni

Indeks
staranja
123,0

Priloga 3: Vrednosti uteţi za posamezen parameter na prvem in drugem nivoju
Parameter
prihodek

regija
BDP
Uteţi1

letna bruto plača

0,1500

Uteţi2

aktivno prebivalstvo
0,1500

zaposleni

brezposelni

0,3500

starost

zaposlene ţenske

0,0500

0,3000

0,2000

0,6000

indeks staranja
0,1000
0,1000

Vir: Lasten
Priloga 4: Izračunane normirane vrednosti za posamezen parameter
Normiran parameter
prihodek
regija

BDP

aktivno prebivalstvo

letna bruto
plača

zaposleni

brezposelni

starost

zaposlene
ţenske

indeks
staranja

Pomurska

0,4587

0,9048

0,8629

1,0000

0,9823

0,8465

Podravska

0,5857

0,9473

0,8894

0,7761

0,9272

0,8789

Koroška

0,5317

0,9027

0,9034

0,6045

0,9558

0,7350

Savinjska

0,6169

0,9023

0,9315

0,7015

0,9603

0,7268

Zasavska

0,4710

0,9542

0,8925

0,7239

0,9713

0,9147

Spodnjeposavska
Jugovzhodna
Slovenija
Osrednjeslovenska

0,5611

0,8678

0,9174

0,6642

0,9536

0,8197

0,6435

0,8923

0,9688

0,5224

0,9316

0,7013

1,0000

0,9517

0,9813

0,4403

1,0000

0,7626

Gorenjska

0,5824

0,9899

0,9533

0,3657

0,9890

0,7474

Notranjsko-kraška

0,5162

0,9107

1,0000

0,4030

0,9249

0,8555

Goriška

0,6634

0,9814

0,9595

0,3657

0,9823

0,9284

Obalno-kraška

0,7066

1,0000

0,9533

0,4701

0,9161

1,0000

Vir: Lasten
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Priloga 5: Izračunane končne vrednosti za posamezen parameter, Slovenija, 2007
Končna vrednost po posameznem parametru
prihodek

starost

zaposleni

brezposelni

zaposlene
ţenske

indeks
staranja

skupaj

drugi
vplivi

0,1357

0,3020

0,0500

0,1965

0,0847

0,8377

0,1623

0,1421

0,3113

0,0388

0,1854

0,0879

0,8534

0,1466

0,0798

0,1354

0,3162

0,0302

0,1912

0,0735

0,8263

0,1737

0,0925

0,1353

0,3260

0,0351

0,1921

0,0727

0,8537

0,1463

0,0707

0,1431

0,3124

0,0362

0,1943

0,0915

0,8481

0,1519
0,1586

BDP

letna
bruto
plača

Pomurska

0,0688

Podravska

0,0878

Koroška
Savinjska
Zasavska

regija

aktivno prebivalstvo

Spodnjeposavska

0,0842

0,1302

0,3211

0,0332

0,1907

0,0820

0,8414

Jugovzhodna
Slovenija

0,0965

0,1338

0,3391

0,0261

0,1863

0,0701

0,8520

0,1480

Osrednjeslovenska

0,1500

0,1428

0,3435

0,0220

0,2000

0,0763

0,9345

0,0655

Gorenjska

0,0874

0,1485

0,3336

0,0183

0,1978

0,0747

0,8603

0,1397

Notranjsko-kraška

0,0774

0,1366

0,3500

0,0201

0,1850

0,0855

0,8547

0,1453

Goriška

0,0995

0,1472

0,3358

0,0183

0,1965

0,0928

0,8901

0,1099

Obalno-kraška

0,1060

0,1500

0,3336

0,0235

0,1832

0,1000

0,8964

0,1036

0,8624

0,1376

Slovenija

Vir: Lasten
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Priloga 6: Dejavniki vključenosti v predšolsko vzgojo, Evropska unija, 2007
EU

Prihodek
BDP

Aktivno prebivalstvo

indeks
kupne moči

delovno
aktivni

brezposelni

Starost

zaposlene
ţenske

starost nad
65 let

Avstrija

29.687

124,0

70,2

4,4

64,4

16,5

Belgija

28.580

118,0

61,0

7,5

55,3

17,2

2.764

37,0

58,6

6,9

57,6

17,2

Ciper

18.192

91,0

69,6

4,0

62,4

12,0

Češka

9.758

80,0

65,3

5,3

57,3

14,2

Danska

38.487

120,0

77,4

3,8

73,7

15,2

Estonija

8.208

68,0

68,1

4,7

65,9

16,7

Finska

30.012

116,0

69,3

6,9

68,5

16,0

Francija

27.352

109,0

63,8

8,3

60,0

16,2

Grčija

16.340

95,0

61,0

8,3

47,9

18,5

Irska

39.220

150,0

68,6

4,6

60,6

11,1

Italija

24.341

101,0

58,4

6,1

46,6

19,7

Latvija

5.642

55,0

66,3

6,0

64,4

16,8

Litva

6.020

60,0

63,6

4,3

62,2

15,3

64.608

267,0

63,6

4,1

56,1

14,1

8.794

63,0

57,3

7,4

50,9

15,8

Bolgarija

Luksemburg
Madţarska
Malta

11.499

77,0

53,6

6,4

35,7

13,7

Nemčija

27.163

115,0

67,5

8,4

64,0

19,3

Nizozemska

31.010

131,0

74,3

3,2

69,6

14,3

6.385

53,0

54,5

9,6

50,6

13,3

Poljska
Portugalska

14.153

76,0

67,9

8,1

61,9

17,1

Romunija

3.662

41,0

58,8

6,4

52,8

14,8

Slovaška

7.082

67,0

59,4

11,1

53,0

11,7

Slovenija

13.834

89,0

66,6

4,9

62,6

15,6

Španija

21.039

106,0

64,8

8,3

54,7

16,7

Švedska

31.927

122,0

73,1

6,1

71,8

17,3

Velika Britanija

29.836

119,0

71,6

5,3

65,5

16,0

Vir: EUROSTAT, (2008)
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Priloga 7: Vrednosti uteţi za posamezen parameter na prvem in drugem nivoju
Parameter
prihodek
EU
Uteţi1

BDP

indeks kupne moči

0,1500

Uteţi2

aktivno prebivalstvo

0,1500

delovno
aktivni

brezposelni

0,3500

starost

zaposlene ţenske

0,0500

0,3000

0,2000

0,6000

starost nad 65 let
0,1000
0,1000

Vir: Lasten
Priloga 8: Izračunane normirane vrednosti za posamezen parameter
Normiran parameter
EU

Prihodek

Aktivno prebivalstvo

Avstrija

0,4595

indeks
kupne moči
0,4644

0,3964

zaposlene
ţenske
0,8738

Belgija

0,4424

0,4419

0,7881

0,6757

0,7503

0,8731

Bolgarija

0,0428

0,1386

0,7571

0,6216

0,7815

0,8731

Ciper

0,2816

0,3408

0,8992

0,3604

0,8467

0,6091

Češka

0,1510

0,2996

0,8437

0,4775

0,7775

0,7208

Danska

0,5957

0,4494

1,0000

0,3423

1,0000

0,7716

Estonija

0,1270

0,2547

0,8798

0,4234

0,8942

0,8477

Finska

0,4645

0,4345

0,8953

0,6216

0,9294

0,8122

Francija

0,4234

0,4082

0,8243

0,7477

0,8141

0,8223

Grčija

0,2529

0,3558

0,7881

0,7477

0,6499

0,9391

Irska

0,6070

0,5618

0,8863

0,4144

0,8223

0,5635

Italija

0,3767

0,3783

0,7545

0,5495

0,6323

1,0000

Latvija

0,0873

0,2060

0,8566

0,5405

0,8738

0,8528

Litva

0,0932

0,2247

0,8217

0,3874

0,8440

0,7766

Luksemburg

1,0000

1,0000

0,8217

0,3694

0,7612

0,7157

Madţarska

0,1361

0,2360

0,7403

0,6667

0,6906

0,8020

Malta

0,1780

0,2884

0,6925

0,5766

0,4844

0,6954

Nemčija

0,4204

0,4307

0,8721

0,7568

0,8684

0,9797

Nizozemska

0,4800

0,4906

0,9599

0,2883

0,9444

0,7259

Poljska

0,0988

0,1985

0,7041

0,8649

0,6866

0,6751

Portugalska

0,2191

0,2846

0,8773

0,7297

0,8399

0,8680

Romunija

0,0567

0,1536

0,7597

0,5766

0,7164

0,7513

Slovaška

0,1096

0,2509

0,7674

1,0000

0,7191

0,5939

Slovenija

0,2141

0,3333

0,8605

0,4414

0,8494

0,7919

Španija

0,3256

0,3970

0,8372

0,7477

0,7422

0,8477

Švedska

0,4942

0,4569

0,9444

0,5495

0,9742

0,8782

Velika Britanija

0,4618

0,4457

0,9251

0,4775

0,8887

0,8122

BDP

delovno
aktivni
0,9070

Starost

87

brezposelni

starost nad
65 let
0,8376

Vir: Lasten
Priloga 9: Izračunane končne vrednosti za posamezen parameter, Evropska unija,
2007
Končna vrednost po posameznem parametru
prihodek
aktivno prebivalstvo
EU

starost
skupaj

drugi
vplivi

Avstrija

0,0689

indeks
kupne
moči
0,0697

0,3174

0,0198

0,1748

starost
nad 65
let
0,0838

0,7344

0,2656

Belgija

0,0664

0,0663

0,2758

0,0338

0,1501

0,0873

0,6796

0,3204

Bolgarija

0,0064

0,0208

0,2650

0,0311

0,1563

0,0873

0,5669

0,4331

Ciper

0,0422

0,0511

0,3147

0,0180

0,1693

0,0609

0,6564

0,3436

Češka

0,0227

0,0449

0,2953

0,0239

0,1555

0,0721

0,6143

0,3857

Danska

0,0894

0,0674

0,3500

0,0171

0,2000

0,0772

0,8010

0,1990

Estonija

0,0191

0,0382

0,3079

0,0212

0,1788

0,0848

0,6500

0,3500

Finska

0,0697

0,0652

0,3134

0,0311

0,1859

0,0812

0,7464

0,2536

Francija

0,0635

0,0612

0,2885

0,0374

0,1628

0,0822

0,6957

0,3043

Grčija

0,0379

0,0534

0,2758

0,0374

0,1300

0,0939

0,6284

0,3716

Irska

0,0911

0,0843

0,3102

0,0207

0,1645

0,0563

0,7270

0,2730

Italija

0,0565

0,0567

0,2641

0,0275

0,1265

0,1000

0,6313

0,3687

Latvija

0,0131

0,0309

0,2998

0,0270

0,1748

0,0853

0,6309

0,3691

Litva

0,0140

0,0337

0,2876

0,0194

0,1688

0,0777

0,6011

0,3989

Luksemburg

0,1500

0,1500

0,2876

0,0185

0,1522

0,0716

0,8299

0,1701

Madţarska

0,0204

0,0354

0,2591

0,0333

0,1381

0,0802

0,5666

0,4334

Malta

0,0267

0,0433

0,2424

0,0288

0,0969

0,0695

0,5076

0,4924

Nemčija

0,0631

0,0646

0,3052

0,0378

0,1737

0,0980

0,7424

0,2576

Nizozemska

0,0720

0,0736

0,3360

0,0144

0,1889

0,0726

0,7575

0,2425

Poljska

0,0148

0,0298

0,2464

0,0432

0,1373

0,0675

0,5391

0,4609

Portugalska

0,0329

0,0427

0,3070

0,0365

0,1680

0,0868

0,6739

0,3261
0,4553

BDP

delavno
aktivni

brezposelni

zaposlene
ţenske

Romunija

0,0085

0,0230

0,2659

0,0288

0,1433

0,0751

0,5447

Slovaška

0,0164

0,0376

0,2686

0,0500

0,1438

0,0594

0,5759

0,4241

Slovenija

0,0321

0,0500

0,3012

0,0221

0,1699

0,0792

0,6544

0,3456

Španija

0,0488

0,0596

0,2930

0,0374

0,1484

0,0848

0,6720

0,3280

Švedska

0,0741

0,0685

0,3306

0,0275

0,1948

0,0878

0,7834

0,2166

Velika Britanija

0,0693

0,0669

0,3238

0,0239

0,1777

0,0812

0,7427

0,2573

0,6649

0,3351

Evropska unija

Vir: Lasten
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statistična regija

Skupne vrednosti
dejavnikov

Povprečni deleţ
otrok vključenih v
vrtce

Priloga 10: Podatki za izračun korelacijskega in determinacijskega koeficienta,
Slovenija

i

yi

xi

Pomurska

1

62,83

83,80

Podravska

2

58,24

85,30

Koroška

3

56,48

82,60

Savinjska

4

63,51

85,40

Zasavska

5

55,03

84,80

Spodnjeposavska

6

64,43

84,10

Jugovzhodna Slovenija

7

61,84

85,20

Osrednjeslovenska

8

68,73

93,40

Gorenjska

9

60,59

86,00

Notranjsko-kraška

10

54,40

85,50

Goriška

11

61,57

89,00

Obalno-kraška

12

70,37

89,60

SKUPAJ

12

738,02

1.034,70

Vir: SURS
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Priloga 11: Podatki za izračun korelacijskega in determinacijskega koeficienta, EU

drţava

i

Deleţ
štiriletnih
otrok
vključenih
v vrtec
yi

Skupne
vrednosti
dejavnikov
xi

Avstrija

1

83,2

73,4

Belgija

2

100,0

68,0

Bolgarija

3

68,4

56,7

Ciper

4

61,4

65,6

Češka

5

86,5

61,4

Danska

6

93,4

80,1

Estonija

7

86,1

65,0

Finska

8

48,5

74,6

Francija

9

100,0

69,6

Grčija

10

56,1

62,8

Irska

11

46,9

72,7

Italija

12

100,0

63,1

Latvija

13

73,5

63,1

Litva

14

59,7

60,1

Luksemburg

15

94,0

83,0

Madţarska

16

92,8

56,7

Malta

17

95,5

50,8

Nemčija

18

93,1

74,2

Nizozemska

19

74,2

75,7

Poljska

20

41,2

53,9

Portugalska

21

80,6

67,4

Romunija

22

75,8

54,5

Slovaška

23

73,1

57,6

Slovenija

24

79,3

65,4

Španija

25

97,1

67,2

Švedska

26

86,5

78,3

Velika Britanija

27

91,3

74,3

Skupaj

27

2.138,2

1.795,2

Vir: Eurostat
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Priloga 12: Razsevni diagram in regresijska premica analize povezanosti in
dejavnikov na vključenost v vrtce, 2006 in 2007, EU

Vir: Lasten, (SURS)
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Podpisana Veronika Vovčak, rojena 15. 10. 1968, študentka visokošolskega
strokovnega študijskega programa Javna uprava, vpisna številka 04033474,
izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom VKLJUČENOST OTROK V
PREDŠOLSKO VZGOJO V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI. Dovoljujem objavo
diplomskega dela na spletnih straneh v skladu s pravili Fakultete za upravo.
Podpis: Veronika Vovčak
Datum: 21. 9. 2009

Diplomsko delo je lektorirala Milena Ţičkar Petan.
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