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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela Ponudba in kakovost v javnih in zasebnih vrtcih sem se 

osredotočila na pomen javnih in zasebnih vrtcev pri vzgoji predšolskih otrok ter na 

kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. Na kratko sem opisala varstvo predšolskih otrok na 

domu, saj se nanaša na moje raziskovalno delo. V poglavjih o javnem in zasebnem vrtcu sem 

opisala, kaj je značilno za ustanavljanje in organiziranje javnega in zasebnega vrtca, kakšna so 

načela, cilji, zakonodaja in programi teh vrtcev. Pri poglavju Kakovost v vrtcih pa sem se 

osredotočila na kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja, na ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti, na ravni in področja, s katerimi merimo kakovost v vrtcu, in na medsebojno 

sodelovanje vrtca ter družine kot pomemben vidik kakovosti vrtca. 

 

Glavni cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo staršev s ponudbo in 

kakovostjo storitev v javnih vrtcih in pri varstvu predšolskih otrok na domu. Osredotočila sem 

se na pogled staršev na odnos vzgojiteljice do otrok, na komunikacijo med starši in vrtcem, na 

ureditev notranjosti vrtca in zunanjih površin, na mnenje o prehrani v vrtcu in mnenje glede 

finančnega prispevka, ki ga mesečno plačujejo za svojega otroka. 

 

Na podlagi rezultatov moje raziskave sem ugotovila, da ni velike razlike v pogledih 

anketiranih staršev na ponudbo in kakovost storitev v javnem vrtcu in pri varstvu predšolskih 

otrok na domu. Pri vseh vprašanjih so anketirani starši, ki imajo otroke v varstvu na domu, 

malenkost bolj zadovoljni s storitvijo kot starši v javnem vrtcu. Statistično pomembne razlike 

v pogledih staršev se pojavljajo le pri ureditvi notranjosti vrtca in zunanjih površin ter pri 

prehrani.  

 

Ključne besede: predšolska vzgoja, javni vrtec, zasebni vrtec, varstvo predšolskih otrok na 

domu, kakovost v vrtcih. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part of my diploma work Offer and quality in public and private 

kindergartens I focused on the meaning of public and private nursery schools in education of 

preschool children, with special emphasis on quality prosecution of preschool education. I 

also shortly summoned the day care of preschool children at home, since it is part of my 

research work. In the chapter about private and public kindergartens I described main features 

about how public and private kindergartens are founded and organised. In addition, I 

compared principles, goals, legislation and programmes of the two. In the chapter about the 

quality in kindergartens special emphasis was made on quality in preschool education and 

learning, on recognising and assuring quality and also on the methods of quality assurance in 

relation to cooperation between kindergartens and families as an important aspect of quality. 

 

In the empirical part of my diploma work the main goal was to determine the level of parents’ 

satisfaction with the offer and the quality of services, on the one hand of public kindergartens 

and on the other hand of preschool children in day care at home. I focused on parents’ aspects 

on the relationship of educator towards the children, communicational aspects between 

parents and kindergarten employees, on interior and exterior space arrangement, their opinion 

on nutrition in kindergartens and their view about the financial contribution they pay monthly 

for their child. 

 

Based on the results of my research I came to the conclusion, that there are no significant 

differences in aspects of the interviewed parents on the offer and quality of services in public 

kindergartens and day care of preschool children at home. Looking at all of the questions, the 

interviewed parents of children in day care are a bit more satisfied with the services than the 

parents of children in public kindergartens. Statistically important differences in parents’ 

aspects are only present when comparing nutrition, the interior and exterior space of the 

kindergarten.  

 

Key words: preschool education, public kindergarten, private kindergarten, day care of 

preschool children at home, quality in kindergartens. 
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UVOD 

 
Otroci se vključujejo v vrtec od konca porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo. 

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih, in sicer so v oddelke prvega 

starostnega obdobje vključeni otroci, stari od enega leta do treh let, v oddelke drugega pa 

otroci, stari od treh let do vstopa v šolo. Otroci so razporejeni v starostno homogene, 

heterogene ali kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem 

razponu enega leta, v heterogene oddelke otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v 

kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja (Zakon o 

vrtcih, 1996, 2005, 16. člen).  

 

Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem ali 

zasebnem vrtcu. Lahko izbirajo med danes enim izmed najbolj kakovostnih programov, ki 

temelji na podlagi Kurikuluma za vrtce, ter med ostalimi »posebnimi« programi, kot so 

program po posebnih pedagoških načelih waldorfske pedagogike, Montessori pedagogike ali 

katoliški program (prav tam, 13. člen). 

 

Ko javni vrtec nima dovolj razpoložljivih prostih mest za vse otroke, ki bi se želeli vanj 

vključiti, lahko občina organizira izvajanje predšolske vzgoje v vzgojno-varstveni družini. Ta 

oblika predšolske vzgoje, v katero so lahko vključeni otroci prvega in drugega starostnega 

obdobja, se izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali 

zasebnega vzgojitelja. Poleg tega lahko varstvo otrok na domu, in sicer za otroke prvega in 

drugega starostnega obdobja, izvaja tudi fizična oseba, ki se vpiše v register pri Ministrstvu 

RS za šolstvo in šport kot varuh predšolskih otrok. Stroške varstva otrok pri varuhih 

predšolskih otrok v celoti plačajo starši (prav tam, 10. člen).  

 

Če želimo, da je vrtec kakovosten, moramo zagotoviti ustrezno okolje, razmere za varno in 

zdravo otroštvo ter razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Kakovost je v literaturi 

večinoma opredeljena s strukturnimi, posrednimi in procesnimi kazalci. Prve najbolj določa 

zakonodaja. Procesna kakovost je načrtovana znotraj kurikuluma in njegove izvedbe znotraj 

vrtca, posredna raven pa se dotika zaposlenih, sodelovanja s starši, z institucijami in z 

zunanjim okoljem (Lepičnik Vodopivec, 2006, str. 18).  

 

Razlog za izbiro teme diplomskega dela je ta, da zaključujem šolanje in si bom morala 

poiskati zaposlitev. Nekaj sem o javnem vrtcu že vedela, o zasebnih vrtcih pa mi je bilo vse 
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več ali manj tuje. Diplomsko delo mi bo v pomoč pri izbiri službe oziroma pri tem, kateri 

program mi je bolj pisan na kožo, pomagalo pa bo mogoče tudi nekaterim staršem pri izbiri 

vrtca, saj bodo lahko pridobili informacije o javnih in zasebnih vrtcih. Ker trenutno delam v 

varstvu predšolskih otrok na domu, sem se odločila, da se v empiričnem delu posvetim 

raziskovanju ponudbe in kakovosti javnega vrtca in varstva predšolskih otrok na domu. 
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1 PREDŠOLSKA VZGOJA V VRTCU 

 

Pojem »predšolska vzgoja« je na Slovenskem dokaj nov in je najprej pomenil vzgojo otrok 

neposredno pred vstopom v šolo, šele kasneje se je razširil na celotno obdobje vzgoje otrok, 

od prvega leta starosti (natančneje od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Zamenjal je izraz otroško 

varstvo, ki se nanaša na vse postopke in ukrepe, ki zajemajo širšo družbeno skrb za otroka. 

Poleg institucionalnega varstva predšolskih otrok vključuje pojem otroško varstvo še 

starševski in porodniški dopust, opremo za novorojenčka, otroške dodatke, t. i. socialno 

komponento (Devjak idr., 2012, str. 9). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 10) je zapisano, da mora predšolska vzgoja v vrtcu graditi 

na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih spoznanj, doživetij in izkušenj, 

tako da predenj postavlja smiselne probleme oz. zahteve, ki vključujejo otrokovo dejavno 

učenje, ga močno čustveno in socialno angažira ter mu omogoča izražanje. Dejavnost, ki na 

najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje, je otroška igra. Če je 

opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni 

pristop v predšolski vzgoji, je razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 

obdobju. 

 

Predšolsko obdobje je v otrokovem razvoju posebno občutljivo. Širok spekter ekonomskih in 

socialnih dejavnikov lahko negativno vpliva na otrokov uspeh v šoli in psihični razvoj. 

Nekateri izmed teh dejavnikov so: nizka izobrazbena raven staršev, verske tradicije, povezane 

s kulturo, v kateri pismenost ni preveč cenjena; funkcionalna nepismenost, revščina in 

pripadnost prikrajšanim socialnim razredom. Kombinacija naštetih dejavnikov lahko povzroči 

resne posledice v otrokovem razvoju (Turnšek in Batistič Zorec, 2009, str. 9). 

 

Predšolska vzgoja lahko pomembno pripomore tudi k odpravljanju vzgojnih in izobraževalnih 

vrzeli, če so izpolnjeni določeni pogoji. Najučinkovitejši intervencijski programi predšolske 

vzgoje so sestavljeni iz intenzivne, zgodnje, na otroka osredinjene vzgoje v vrtcu, skupaj z 

intenzivnim sodelovanjem in izobraževanjem staršev, načrtovanimi domačimi dejavnostmi in 

ukrepi za oporo družini. Strokovnjaki soglašajo, da morajo imeti strokovni delavci, ki so 

pristojni za vzgojne dejavnosti, specializirano visokošolsko izobrazbo (prav tam). 
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Za predšolsko vzgojo so značilni trije glavni modeli. Prvi in najpomembnejši je institucionalni 

model programov predšolske vzgoje v kombinaciji s pomočjo staršev. Ta v središče postavlja 

otroka ter je strokovna in institucionalno organizirana. Zagotavlja institucionalno varstvo 

skladno s tradicijo otroškega varstva, določene intervencijske programe predšolske vzgoje in 

splošno pripravo na šolo v javnih predšolskih institucijah, vrtcih ali sprejemnih razredih v 

primarnih šolah. Dejanska oskrba in programi se med seboj razlikujejo po tem, kdaj se 

začnejo, po pedagoških prijemih in kurikulu, intenzivnosti in trajanju, izobraževanju 

vzgojiteljev in razmerju med številom otrok in vzgojiteljev. Institucionalni model se lahko 

razširi v sodelovanje s starši, z družinami in različnimi skupinami – zato da bi jih krepil in 

pomagal ter vodil v kombinirani model. Drugi glavni model je institucionalna predšolska 

vzgoja in varstvo: pedagogika in kurikulum. Je na otroka usmerjeno varstvo na domu z 

vzgojnimi programi, ki jih navadno vodijo relativno neizšolani posamezniki, na primer 

parastrokovnjaki ali starši. Tretji model je institucionalna predšolska vzgoja in varstvo: 

urejanje strukturne in procesne kakovosti. Model je množica starševskih ali družinsko 

usmerjenih programov pomoči. Programi in sistemi za pomoč družinam ponujajo različne 

dejavnosti in storitve, prilagojene številnim potrebam družine (Turnšek in Batistič Zorec, 

2009, str. 19). 
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2 JAVNI VRTEC 

 

2.1 Ustanavljanje in organiziranje javnih vrtcev 

 

V Sloveniji je najpogostejša oblika institucije za predšolsko vzgojo javni vrtec. Javni vrtec je 

lahko organiziran kot samostojna enota, lahko je priključen k osnovni šoli, oddelke vrtca 

najdemo tudi v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in v 

bolnišnici. V zadnjem času so se začeli ustanavljati tudi oddelki ob velikih trgovskih centrih, 

ki so namenjeni za krajše varovanje otrok, in oddelki vrtcev v večjih podjetjih (Devjak idr., 

2012, str. 16). 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 40. člen) določa, da 

javne vrtce lahko ustanovi lokalna skupnost oziroma država. V ustanovitvenem aktu vrtca 

(prav tam, 42. člen) lahko ustanovitelj, ki je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, določi, 

da se bodo vse ali posamezne spremljajoče dejavnosti (računovodstvo, pravno-kadrovske 

dejavnosti, organiziranje prehrane, vzdrževanje, čiščenje prostorov in podobno) za vrtec 

izvajale v okviru služb ustanovitelja. Če se prenesene naloge vrtca financirajo iz sredstev, ki 

jih ne zagotavlja ustanovitelj, se je ta dolžan s financerjem predhodno dogovoriti o načinu 

plačila prenesenih nalog in načinu nadzora nad namensko porabo sredstev, namenjenih za 

izvajanje prenesenih nalog. 

 

Javni vrtec se lahko ustanovi, če je zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov otrok (prav 

tam, 44. člen). Odredba o pogojih za ustanovitev novih javnih vrtcev (1999, 3. člen) pa 

dodaja, da za ustanovitev veljajo še naslednji kriteriji: izjemoma se lahko ustanovi vrtec kot 

javni zavod, če deluje vsaj z devetimi oddelki otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj 

devetih oddelkov otrok, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih letih 

kažejo, da bo vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, ki mu 

manjkajo do izpolnitve normativa iz prejšnjega stavka; vrtec kot organizacijska enota se lahko 

organizira, če vrtec deluje z najmanj osmimi oddelki otrok, enota vrtca se lahko organizira, če 

vrtec deluje kot del javnega vrtca oziroma organizacijske enote vrtca na drugi lokaciji 

oziroma kot del šole na isti ali drugi lokaciji kot šola. 
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Ime vrtca mora biti slovensko (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

1996, 2007, 69. člen), razen, kjer je soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost, skladno 

s četrtim odstavkom 41. člena tega zakona. Tuja osebna imena, ki so del imena vrtca, se 

pišejo skladno s slovenskim pravopisom oziroma skladno s pravopisom italijanskega ali 

madžarskega jezika, kadar gre za ime vrtca, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna 

skupnost, skladno s četrtim odstavkom 41. člena tega zakona (prav tam). 

 

Javni vrtci (prav tam, 33. člen) morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja 

zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih 

določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica. Več o tem členu v naslednjih 

podpoglavjih. 

 

Zakon o vrtcih (1996, 2005, 17. člen) pravi, da število otrok v oddelku 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 položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v 

oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v 

oddelku. 

 

2.2 Načela predšolske vzgoje v vrtcih 

 

Predšolsko vzgojo v vrtcih opredeljujejo: načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo enakih 

možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznavanja pravice do izbire in drugačnosti, 

načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin, načelo avtonomnosti, 

strokovnosti in odgovornosti, načelo sodelovanja z okoljem, načelo ohranjanja ravnotežja 

med raznimi vidiki otrokovega razvoja in načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti ter notranjega razvoja. 

 

Načelo demokratičnosti in pluralizma 

Država mora vsem staršem zagotoviti možnosti, da svoje otroke vključijo v enega izmed 

programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Starši imajo pravico za svojega otroka izbrati 

program, ki je skladen z njihovimi in otrokovimi interesi ter s potrebami (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 74). Kurikulum (1999, str. 5) dodaja, da 



7 

 

kurikulum za vrtce omogoča različne programe, različne teoretske pristope in modele, 

različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, čim bolj pester izbor vsebin in 

dejavnost in fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu. 

 

Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznavanja pravice do izbire 

in drugačnosti 

Vsem otrokom je treba zagotoviti možnosti za optimalen razvoj in pri tem upoštevati 

značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike v razvoju med enako ali podobno starimi 

otroki, razlike med deklicami in dečki ter razlike med otroki, ki so povezane z njihovim 

socialno-kulturnim in jezikovnim okoljem (Bela knjiga, 1999, str. 74). Za zagotavljanje 

enakih možnosti ter upoštevanje različnosti med otroki je potrebno tudi strokovno čim širše in 

fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno vključevanje predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami v življenje in delo rednih oddelkov v vrtcih in upoštevanje načela 

različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj 

otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur) 

(Kurikulum, 1999, str. 6). 

 

Načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin 

Vrtec ustvarja možnosti za zmanjševanje neugodnih dejavnikov okolja, ki so povezani z 

otrokovim razvojem in učenjem. V ta namen uveljavlja sistemske in institucionalne politike in 

ukrepe (gre za politike pozitivne diskriminacije) ter diferencirane vzgojno-izobraževalne 

pristope, s katerimi zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in omogoča optimalen razvoj ter 

uspešno vključevanje v šolski sistem vsem otrokom, ne glede na izobrazbo njihovih staršev 

ter njihov socialno-ekonomski položaj, ne glede na to, kateri narodni manjšini, etični skupini 

ali skupini brez stalnega ali začasnega bivališča v RS pripadajo (Bela knjiga, 2011, str. 75). 

 

Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 

Visoko kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu zahteva visoko izobražene in usposobljene 

strokovne delavce, ki imajo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Pogoj za 

avtonomnost je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, ki jim omogoča uravnoteženo 

izvajanje nacionalnega kurikula, svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev. 

Odgovornost pomeni strokovnost ter etičnost pri delu ob upoštevanju pravic otrok in staršev 

(prav tam). 

 



8 

 

Načelo sodelovanja z okoljem 

Vrtec je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti vpet v neposredno okolje. Svojo ponudbo 

dopolnjuje in bogati s sodelovanjem z institucijami ter s posamezniki iz okolja ter skrbi za 

stalno partnersko povezovanje z osnovno šolo (Bela knjiga, 2011, str. 75). 

 

Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja 

Vrtec z ustvarjanjem možnosti za različne dejavnosti otrok spodbuja njihov telesni in duševni 

razvoj. Pri tem vključuje igro kot pomemben kontekst za otrokov razvoj in učenje (prav tam). 

 

Načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter notranjega razvoja 

Le visoko kakovostni vrtci imajo lahko dolgoročno pozitivne učinke na otrokov razvoj in 

učenje. Zato je pomembno, da je notranje presojanje kakovosti vrtcev oziroma samoevalvacija 

pregledna, prožna, celovita in strokovno ter javno finančno podprta (prav tam). 

 

2.3 Cilji predšolske vzgoje 

 

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in 

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

skupinah, razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja 

in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in 

ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, spodbujanje doživljanja 

umetniških del in umetniškega izražanja, posredovanje znanj z različnih področij znanosti in 

iz vsakodnevnega življenja, spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in razvijanje 

samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje (Zakon o vrtcih, 1996, 2005, 4. 

člen). 

 

2.4 Zakonodaja v javnem vrtcu 

 

2.4.1 Prostor in oprema vrtca 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000, 5. 

člen) opredeljuje, da mora biti na otroka zagotovljenih najmanj 25 kvadratnih metrov 

zemljišča, izjemoma tudi 15, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče 
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uporabljati za igro. Otrokom mora biti zagotovljena varnost na poti v vrtec in bližnje 

rekreacijske in parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca. Hrup in koncentracija 

škodljivih snovi v zraku na lokaciji vrtca ne smeta presegati maksimalno dovoljenih mej, 

predpisanih za stanovanjska naselja. V nadaljevanju Pravilnik (prav tam, 9. člen) dodaja, da 

mora imeti igrišče najmanj polovico prostih površin in poti. Del prostih površin mora biti 

utrjenih in nedrsečih (npr. asfalt, umetna masa ...). Teren igrišča naj bo razgiban, stopnice 

morajo biti vidno označene. Če ima stopnišče več kot tri stopnice, morajo imeti varovalno 

ograjo. Na igrišče mora biti napeljana pitna voda, ki mora biti zdravstveno ustrezna. Igrišče 

mora obkrožati ograja, za katero Pravilnik (prav tam, 11. člen) določa, da mora biti visoka 

najmanj 1,20 metra, po kateri otroci ne morejo plezati. Če vrtec meji na nevarno območje 

(voda ipd.), mora biti ograja v zgornjem delu nagnjena navznoter. Vrata ograje se morajo 

avtomatsko zapirati, kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. 

 

Po Pravilniku (prav tam, 15. člen) morajo biti prostori v vrtcu funkcionalno oblikovani glede 

na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo omogočati različne dejavnosti, in sicer 

načrtovane, spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani tako, 

da je mogoča optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok. Notranja 

igralna površina (prav tam, 19. člen) je praviloma 4 kvadratne metre, vendar ne manj kot 3 

kvadratne metre na otroka. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina, namenjena 

vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca. Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na 

oddelek. V garderobi (prav tam, 33. člen) mora biti prostor za oblačila in obutev, dolg vsaj 20 

centimetrov na otroka, klop za preobuvanje, podstavki za obutev in obešalniki. Otrokov 

prostor v garderobi mora biti jasno označen in opremljen. V garderobi, ki je namenjena 

otrokom, starim od enega leta do dveh let in otrokom razvojnega oddelka, morata biti tudi 

previjalna miza in umivalnik za starše.  

 

2.4.2 Kadrovski pogoji in delovna obveznost strokovnih delavcev v vrtcu 

Zakon o vrtcih (1996, 2005, 40. člen) opredeljuje, da vzgojno dejavnost v javnem vrtcu 

opravljajo vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno-

higienskega režima, organizator prehrane in drugi.  

 

Vzgojitelj mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe 

najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki 
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skladno z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje ustrezne smeri. Pomočnik 

vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu 

za področje predšolske vzgoje, ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj 

za delo s predšolskimi otroki (prav tam).  

 

Svetovalni delavec mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 

izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki 

skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri, in pedagoško izobrazbo. 

Svetovalna služba v javnem vrtcu (prav tam, 67. člen) svetuje otrokom in staršem, sodeluje z 

vzgojitelji pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca in opravljanju vzgojno-

izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje. Svetovalna služba sodeluje pri pripravi 

in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Delo svetovalne 

službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni 

pedagogi in defektologi. Pravilnik (prav tam, 13. člen) določa tudi, da vrtec s 30 oddelki 

sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca. Če opravlja svetovalni delavec delo na 

štirih do šestih lokacijah, se normativ zmanjša za dva oddelka; če opravlja delo na več kot 

šestih lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke. 

 

Organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane pa morata imeti 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, 

oziroma raven izobrazbe ustrezne smeri, pridobljene po študijskih programih, ki skladno z 

zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje (prav tam). 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 92. člen) opredeli 

tudi, da morajo imeti v vrtcih na narodno mešanih območjih, ki se ustanovijo za dvojezično 

vzgojo in izobraževanje in za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti, strokovni 

delavci opravljen strokovni izpit ter izpolnjevati druge pogoje skladno s posebnimi predpisi. 

 

Organizacijsko enoto vrtca vodi ravnatelj, ki je pedagoški vodja. Ravnatelj mora v okviru 

polne delovne obveznosti opraviti v organizacijski enoti vrtca z 8 oddelki 10,5 ure dela z 

otroki oziroma 14 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več od 8 oddelkov se 

obveznost ravnatelja zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na 

teden (prav tam, 5. člen). 
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2.4.3 Financiranje javnih vrtcev 

 
Zakon o vrtcih (1996, 2005) v svojem 25. členu določa, da se programi predšolske vzgoje 

financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. 

V 28. členu (prav tam) so opredeljena tudi sredstva v višini razlike med ceno programov in 

plačilom staršev, ki jih občina zagotavlja vrtcu. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, 

varstva in prehrane, ki jih sestavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, stroški materiala in 

storitev, potrebnih za izvajanje programa, in stroški živil za otroke. 

 

Če je občina ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za 

enake programe. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na 

njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za 

dohodnino v Republiki Sloveniji. Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za 

investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, 

lahko pa tudi vrtcev s koncesijo. Občina ustanoviteljica javnemu vrtcu zagotavlja tudi 

sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje 

programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. Občina 

ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o financiranju (prav tam). 

 

V 32. členu Zakona o vrtcih (1996, 2005) piše, da občina določi plačilo staršev na podlagi 

lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s 

povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. 

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila 

oproščeni. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 

otroka 30 odstotkov plačila, ki jim je določeno skladno z zakonom kot znižano plačilo vrtca, 

za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do 

znižanega plačila vrtca se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna. Ne glede na določbo 

tega člena plačujejo starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, polno ceno 

programa, v katerega je otrok vključen.  
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2.5 Program v javnem vrtcu 

 

2.5.1 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 3). Predstavlja strokovno podlago za neposredno delo v vrtcu in je kot tak 

nadomestil Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, po katerem je delo v 

vrtcu potekalo približno dvajset let. Kurikulum za vrtce je dokument, ki ob rabi strokovne 

literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in izvajanje predšolske 

vzgoje v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa 

upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost 

vrtca v širše okolje (Lešnik in Marjanovič Umek, 2005, str. 114). 

 

Razdeljen je na dva dela. Prvi del obsega splošne cilje in načela za uresničevanje teh ciljev ter 

poglavje o otroku v vrtcu, v drugem delu pa so opredeljena področja dejavnosti. V uvodnem 

besedilu so posebej izpostavljene nekatere medpodročne dejavnosti, ki se kot nekakšna rdeča 

nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja otrok v vrtcu kot v delu (npr. 

dnevna rutina kot element kurikuluma, socialno učenje), ki posebej izpostavlja dejavnike 

prikritega kurikuluma; ti na ravni implicitnih teorij vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in 

staršev, kakovosti medosebne komunikacije, vrstniških odnosov, čustvenih odzivov, načinov 

discipliniranja itn. pomembno sodoločajo vse dejavnosti v vrtcu in tudi življenje otrok v vrtcu. 

Poglavje o otroku vključuje razvoj in učenje v predšolskem obdobju; počitek, hranjenje in 

druge vsakodnevne dejavnosti kot element kurikuluma; odnose med otroki, med otroki in 

odraslimi v vrtcu, socialno učenje; prostor kot element kurikuluma; sodelovanje s starši. 

Govori torej o razvoju in učenju v širšem socialnem in kulturnem kontekstu, pri čemer je 

poudarek na vlogi vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, nujnosti stalnega spodbujanja socialnih 

interakcij in rabe govora ter na sodelovanju s starši. Področij dejavnosti je šest: gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. Za vsako področje so posebej opredeljeni cilji in 

nekateri primeri dejavnosti za otroke v prvem starostnem obdobju ter primeri dejavnosti za 

otroke v drugem starostnem obdobju glede na razvojno psihološke specifičnosti različno 

starih otrok; opredeljena je tudi vloga odraslih (Devjak idr., 2012, str. 44). 
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Področje gibanja opisuje, da otrok z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. 

V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do 

drugih. Z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas 

(Marjanovič Umek, 2000, str. 135). Z gibanjem otroci razvijajo tudi intelektualne 

sposobnosti. Gibanje in igra imata pomembno vlogo tudi v emocionalnem in socialnem 

razvoju. Temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi so pozitivne spodbude. K 

motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva tudi prijetno vzdušje, kjer imajo otroci 

možnost raziskovanja, izbiranja in odkrivanja pri rešitvi nalog (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 

49). 

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju je najpomembnejše obdobje za razvoj govora. 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi 

jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic itn. Pomemben del 

jezikovnih dejavnosti so enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno življenje, na primer 

kratka sporočila, zapis otrokovega komentarja k njegovi risbi, kuharski recept za priljubljeno 

jed itn. (Kurikulum, 1999, str. 19). Na razvoj otrokovega govora vplivajo tako sociološki in 

socialni kot biološki in psihološki dejavniki. Pomembno mesto med dejavniki zavzema govor 

odraslih, kar pomeni, da mora vzgojiteljica dobro poznati in paziti tudi na svoj stil 

komunikacije (Marjanovič Umek, 2000, str. 57). 

 

Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja 

simbolov, ko v risbi, plesu ali glasbi ustvari sliko, gib ali zvok, ki predstavlja nekaj čisto 

drugega. V umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine, 

natančno opiše ali predstavi neki dogodek ali stvar, lahko se posveča estetskim vidikom, 

izrazi svojo etično presojo o osebi, dogodku ali pa eksperimentira z umetniškim jezikom. 

Estetsko doživljanje otrok opredeljuje z estetskimi pojmi lepo, smešno, grdo. Pri tem se 

odražata otrokov prirojeni čut za umetniški red in privzgojeni čut za lepo, ki ga oblikujeta 

socialno in kulturno okolje. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in 

ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 23). 

 

Družba je področje, ki zajema vključevanje v širše okolje, kar pomeni tudi vključevanje v 

kulturo, v kateri živimo. Potrebno je že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in 
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civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji itn.), ki nudi osnovo za 

vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Obstaja tudi kultura, ki se razvija 

tako, da se otroci učijo od otrok. To so igre, pesmi, rime, šaljivke, izštevanke, uganke, 

besedne igre, pravljice itn., ki tvorijo pomembno sestavino življenja, dela in dejavnosti v vrtcu 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32). V vrtcu je treba ustvariti demokratično vzdušje, ki 

spodbuja pozitivne procese v skupini in se postavlja po robu negativnim. Dejavnosti so 

zastavljene tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, 

prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti individuma. Vsakdanje življenje v vrtcu, 

vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red itn. morajo otroku omogočati občutek 

pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati vzpostavljanje vezi med vrtcem in 

družinskim življenjem (Marjanovič Umek, 2000, str. 145). 

 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

vključevanje v fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega 

okolja in navad. Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in 

spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske razmere. Razvija 

sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Otrok v vrtcu in izven 

njega dejavno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Snovi in telesa izpostavi mešanju, segrevanju, 

ohlajanju, rezanju, vlaženju, raztapljanju, upogibanju, osvetljevanju ipd., da spoznava, kako 

se spreminjajo. Med igro odkriva namembnost in uporabnost stvari ter spoznava, kako 

delujejo. Otrok odkriva in spoznava svoje telo, njegove lastnosti in funkcije delov telesa ter 

usvaja načine ravnanja, ki ohranjajo dobro počutje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37). 

 

Matematične izkušnje in znanja otrok uporablja v vsakdanjih problemih. Reševanje 

matematičnih problemov ga zabava, veseli se dosežkov in uspehov. Otrok poskuša pogosto 

ugajati odraslim. Tudi kazanje matematičnega znanja zato prilagodi pričakovanjem odraslega 

in svoje navadno obsežnejše znanje matematike pokaže v igri, ko ga sam potrebuje 

(Marjanovič Umek, 2000, str. 179). Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše 

dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva 

izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem 

so si stvari različne in v čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je znotraj 

in kaj zunaj, kaj je zdaj, prej in potem, kaj so simboli itn. Otrok ob pridobljenih izkušnjah in 

znanju spoznava, da je moč nekatere naloge in vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če 

uporablja “matematične” strategije mišljenja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 44).  
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3 ZASEBNI VRTEC 

 

3.1 Ustanavljanje in organiziranje zasebnih vrtcev 

 

Zasebni vrtci so tisti vrtci, katerih ustanovitelj ni občina. Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 40. člen) določa, da zasebne vrtce lahko ustanovijo 

domače in tuje fizične ali pravne osebe. Zasebni vrtci dopolnjujejo in bogatijo javne vrtce ter 

nudijo večjo možnost izbire oblike in načina vzgajanja predšolskih otrok (Krek in Šimenc, 

1996, str. 111). 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 37. člen) prav tako 

določa, da kot zasebnik lahko opravlja vzgojo predšolskih otrok, kdor izpolnjuje pogoje za 

vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v javnem vrtcu, aktivno govori 

slovenski jezik, ni v delovnem razmerju za polni delovni čas, ima stalno bivališče v Republiki 

Sloveniji, mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti in je vpisan v 

razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. 

 

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 38. člen) 

zasebnik vloži predlog za vpis v razvid pri šolski upravi, na območju katere ima bivališče. 

Predlogu za vpis je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Zasebniku, ki samostojno 

opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, se z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju 

normativov in standardov, ki jih določi minister, določi tudi največje število otrok, ki jih 

lahko glede na področje, obseg in način opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ob 

upoštevanju prostorskih pogojev sočasno vključi. Pri določitvi imena zasebnega vrtca Zakon 

(prav tam, 69. člen) pravi, da mora vsebovati poleg podatkov, določenih z zakonom, tudi 

označbo, da je zasebni vrtec. 

 

Obstajajo zasebni vrtci s koncesijo in brez. Za opravljanje javne službe v vzgoji in 

izobraževanju se lahko dodeli koncesija zasebnemu vrtcu, če to omogoča program, pa tudi 

zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov (Zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 73. člen). 
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Koncesija je pogodba med državo in nejavnim producentom storitev (zasebna ali prostovoljna 

organizacija, zasebnik) o vrsti in količini storitev iz nacionalnega programa, ki jih bo opravil 

nejavni producent, ter o obsegu finančnih sredstev, ki mu jih bo država v ta namen zagotovila 

(Beltram idr., 1993, str. 213). 

 

Zasebne vrtce delimo na nadomestne in dodatne. Nadomestni vrtci so zasebni vrtci, ki 

ustrezajo javnim vrtcem z vidika vzgojnih ciljev, trajanja programov, normativov (prostor, 

kader, število otrok na vzgojitelja ali vzgojiteljico). Dodatni vrtci so vsi drugi zasebni vrtci. 

Zasebni vrtci morajo imeti oznake, ki izključujejo vsako zamenjavo z javnimi vrtci. Iz oznake 

mora biti razvidno, ali gre za nadomestni ali dodatni zasebni vrtec (Krek in Šimenc, 1996, str. 

111). 

  

Zasebne vrtce druži to, da se ne naslavljajo na otroka kot otroka, temveč navadno 

predpostavljajo neko specifično opredelitev: pripadnik te in te veroizpovedi, zagovornik 

posebnih vzgojnih načel ipd. Gledano iz vidika celote so zasebni vrtci odvisni od javnih, kajti 

javni bodo sprejeli vse tiste otroke, ki se ne bodo odločili za nič posebnega. Obisk zasebnega 

vrtca ni ne za starše ne za otroka nekaj samoumevnega, temveč plod premisleka in posebne 

odločitve (prav tam). 

 

3.2 Načela pri uvajanju zasebnih vrtcev  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995, str. 248) navaja pri 

uvajanju zasebnih vrtcev načelo postopnosti, načelo združevanja tujih izkušenj in 

specifičnosti predšolske vzgoje v naši državi, načelo povezovanja nadzora in sofinanciranja, 

načelo avtonomnosti in strokovnosti, načelo pravice posameznika do drugačnosti, načelo 

razvidnosti, načelo izbirnosti, poglobljenosti in večje kakovosti razvoja določenega vidika in 

načelo ekonomičnosti.  

 

Načelo postopnosti pomeni, da tradicije zasebnih vrtcev pri nas ni, zato naj zakon določi 

način ustanavljanja in uvajanja zasebnih vrtcev tako, da se ti uvajajo postopoma in ne v škodo 

javnih vrtcev. Postopen razvoj zasebnih vrtcev je v interesu staršev in ustanoviteljev. Načelo 

združevanja tujih izkušenj in specifičnosti predšolske vzgoje v naši državi pravi, da je treba 

upoštevati mnenja vseh zainteresiranih strani, vendar pa je zaradi različnih, celo nasprotnih 
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izhodišč pri uvajanju zasebnega šolstva, ki jih poznamo v tujini, nujno iskanje sprejemljivih 

rešitev, ki niso odvisne od političnih poseganj v šolsko polje. Načelo povezovanja nadzora in 

sofinanciranja opredeljuje, naj sofinanciranje države omogoči nastajanje in delovanje 

zasebnih vrtcev, vendar je v začetni fazi potrebna dokaj natančna zakonska regulacija o 

sofinanciranju države in njenem vplivu na zasebne vrtce. Načelo avtonomnosti in strokovnosti 

določa, da je vrtec avtonomen pri izbiri vsebin in metod dela, hkrati mora zagotavljati 

strokovnost. Načelo pravice posameznika do drugačnosti pomeni, da je drugačnost pravica 

posameznika in eden od razlogov za obstoj zasebnih vrtcev, ki staršem med drugim omogoča, 

da za svoje otroke izberejo vzgojo, skladno s svojimi prepričanji. Načelo izbirnosti, 

poglobljenosti in večje kakovosti razvoja določenega vidika omogoča večjo ponudbo 

različnih kurikulumov in programov. Načelo razvidnosti pravi, da mora vrtec staršem 

predstaviti program svojega dela in načelo ekonomičnosti, da naj ima prednost pri 

financiranju vrtec, ki bogati in dopolnjuje javno ponudbo (Bela knjiga, 1995, str. 248). 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (str. 430) pa navaja le štiri 

načela, in sicer načelo postopnosti in kontinuiranosti, načelo združevanja tujih izkušenj in 

nacionalnih posebnosti, načelo enakih možnosti in skrbi za kakovost in načelo povezovanja 

nadzora in sofinanciranja 

 

Načelo postopnosti in kontinuiranosti dodaja, da se novi zasebni vrtci ustanavljajo v prostoru, 

kjer so zasebni vrtci že znani in uveljavljeni, tako da ima to načelo manjšo težo, ni pa izgubilo 

svoje relevantnosti. Načelo združevanja tujih izkušenj in nacionalnih posebnosti pravi, da se 

je pri vpeljevanju zasebnega vrtca upoštevalo tuje izkušnje in stanje v Sloveniji, manj pa se je 

lahko upoštevalo tradicijo zasebnega vrtca na Slovenskem, ki je bila časovno razmeroma 

oddaljena. Danes se pri urejanju zasebnega vrtca lahko upošteva domače in tuje izkušnje. 

Načelo enakih možnosti in skrbi za kakovost ni izgubilo pomena, saj zasebni vrtci v svoj 

sistem vpeljujejo razlike in s tem neenakosti, lahko tudi nezaželene. Vendar obstoja zasebnih 

vrtcev v Sloveniji do sedaj ni mogoče povezovati z manjšanjem enakosti. Načelo povezovanja 

nadzora in sofinanciranja je bilo udejanjeno, sofinanciranje je povezano z nadzorom nad 

delovanjem zasebnih vrtcev. Zaradi dorečenih postopkov pri sprejemanju programov zasebnih 

vrtcev tudi ni prihajalo do zapletov pri ustanavljanju in delovanju (prav tam). 
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3.3 Cilji zasebnega vrtca 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) je kot poglavitni cilj 

postavila tako razmerje med javnim in zasebnim, »da zasebni vrtci bogatijo javno ponudbo, 

staršem omogočijo večjo izbiro, prispevajo k večji prilagodljivosti javnega sistema in 

dopolnjujejo javno šolsko mrežo in je ne omejujejo ali rušijo«. Vsebinsko je opredelitev še 

naprej ustrezna (Krek in Metljak, 2011, str. 430). Temeljni cilj ureditve položaja zasebnih 

vrtcev in šol je usklajeno sobivanje javnega in zasebnega, pri tem je položaj zasebnega šolstva 

in vrtcev zasnovan tako, da bogati šolski sistem in ne vnaša elementov, ki bi v državi 

zmanjševali pravičnost šolstva kot celote (prav tam, str. 431). Šimenc in Krek (1996, str. 111) 

pri opredelitvi ciljev zasebnega vrtca pišeta tudi, da je cilj pravno urediti položaj za 

ustanavljanje in delovanje zasebnih vrtcev, spodbujati iniciativnost in da morajo biti 

nadomestni zasebni vrtci dostopni vsem slojem prebivalstva. 

 

3.4 Zakonodaja v zasebnem vrtcu 

 

3.4.1 Prostor in oprema zasebnega vrtca 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 33. člen) določa, da 

morajo zasebni vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, izpolnjevati pogoje, 

predpisane za strokovne delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu. Zasebni vrtci, ki izvajajo 

programe po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za prostor v 

javnem vrtcu, za opremo pa veljajo pogoji, ki jih zahteva mednarodno združenje, ki je 

priznalo program, ki ga bo tak vrtec izvajal (Kako ustanoviti zasebni vrtec, 2013). 

 

3.4.2 Kadrovski pogoji zasebnega vrtca 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 104. člen) določa, 

da morajo pogoje, predpisane za strokovne delavce javnih vrtcev, izpolnjevati tudi strokovni 

delavci v zasebnih vrtcih, ki izvajajo javno veljavne programe. Določba pa ne velja za vrtce, 

ki izvajajo programe za predšolske otroke po posebnih pedagoških načelih.  

 

V zasebnem vrtcu praviloma opravljajo vzgojno delo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, 

manj je svetovalnih delavcev. Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali svetovalni delavec mora 



19 

 

izpolnjevati predpisane izobrazbene pogoje in imeti opravljen strokovni izpit na področju 

vzgoje in izobraževanja (Kako ustanoviti zasebni vrtec, 2013). Za zasebne vrtce, ki izvajajo 

programe po posebnih pedagoških načelih, ne veljajo predpisani kadrovski pogoji, temveč 

veljajo pogoji, ki jih zahteva mednarodno združenje, ki je priznalo program, ki ga bo izvajal 

zasebni vrtec (prav tam). 

 

Tako za javni vrtec kot za zasebni vrtec s koncesijo veljajo normativi za oblikovanje 

oddelkov, in sicer število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 

dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Občina – 

ustanoviteljica vrtca – lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v 

lokalni skupnosti odloči, da se predpisano največje število otrok v oddelku poveča za največ 

dva otroka (prav tam). Za zasebni vrtec, ki nima koncesije, sprejme sklep ustanovitelj oziroma 

pristojni organ vrtca (normativi za oblikovanje oddelkov vrtca in spremstvo otrok). Oddelki 

so običajno manjši, z manj otroki; kljub temu še vedno en oddelek vodita dve vzgojiteljici ali 

ena vzgojiteljica (Vodišek, 2009, str. 39) 

 

3.4.3 Financiranje zasebnega vrtca 

Zakon o vrtcih (1996, 2005, 34. člen) določa, da zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz 

proračuna občine, če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo vključenih najmanj za en 

oddelek predšolskih otrok, če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in 

pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa skladno z zakonom in drugimi predpisi in če so 

dostopni vsem otrokom. 

 

Zakon o vrtcih (1996, 2005, 34. člen) pravi tudi, da zasebnemu vrtcu zagotavlja sredstva 

lokalna skupnost. Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, 

vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju lokalne 

skupnosti, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v 

javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 odstotkov teh sredstev. 

Zasebni vrtec vodi evidenco plačil staršev in evidenco socialnega položaja družin, podatke iz 

te evidence pa posreduje občini, ki je dolžna zasebnemu vrtcu zagotavljati javna sredstva. Če 

na območju občine ni javnega vrtca, se obseg sredstev iz tega člena izračuna na podlagi 

povprečnih kazalcev, ki veljajo za območje Republike Slovenije. Če je v javno veljavni 

program zasebnega vrtca vključen več kakor en otrok iz družine, so starši za mlajše otroke 
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upravičeni do sofinanciranja iz državnega proračuna v višini plačila, ki bi jim bilo določeno, 

če bi bil otrok vključen v vrtec, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri je sedež 

zasebnega vrtca.  

 

Koncesija kot oblika javnega subvencioniranja nejavnih izvajalcev se praviloma pojavi takrat, 

ko javni sektor s svojimi zmogljivostmi ne more zadovoljiti povpraševanja po storitvah. Zato 

občina, ki je dolžna na svojem območju zagotoviti ustrezno ponudbo storitev predšolske 

vzgoje in varstva, razpiše javni natečaj za dodelitev koncesije (Zakon o vrtcih, 1996, 2005, 

34. člen). 

 

3.5 Programi in zasebni vrtci v Sloveniji 

 

Zasebni vrtci delujejo po različnih programih. Nekateri uporabljajo enak program kot javni 

vrtci, in sicer Kurikulum za vrtce, drugi katoliški program, spet tretji pa delujejo po posebnih 

pedagoških načelih, npr. Montessori ali waldorfski program. Vrtci Montessori so lahko laični 

ali katoliški. V nadaljevanju bomo našteli zasebne vrtce v Sloveniji in opredelili naštete 

programe, razen Kurikuluma za vrtce, ki smo ga opredelili že pri poglavju javni vrtci. 

 

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Evidenci zavodov in 

programov (2013) so navedeni naslednji zasebni vrtci v Sloveniji:  

 

- Sonce, Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje, Organizacijska enota (OE) 

Waldorfski vrtec Hišica sonca, 

- Waldorfski vrtec Mavrica,  

- Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor, 

- Inštitut Sofijin izvir Maribor, Waldorfski vrtec Studenček, 

- Waldorfska šola Ljubljana, enota Vrtec, 

- Waldorfska šola Ljubljana, OE Wald. šola Maribor, enota Vrtec, 

- Waldorfska šola Ljubljana, OE Wald. vrtec in šola Celje, enota Vrtec, 

- Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Pomurje, 

- Waldorfska šola Ljubljana (zasebni vrtec), OE Gorenjska, Hrušica, 

- Waldorfska šola Ljubljana (zasebni vrtec), OE Gorenjska, Radovljica, 

- Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, 
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- Oranžna hiša otrok Dravlje,  

- Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Angelin vrtec, 

- Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori, 

- Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori, podenota Tezno, 

- Župnijski zavod Sv. Janeza Krstnika, OE Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori, 

- Vrtec Nazaret, 

- Župnijski zavod sv. Miklavža, OE vrtec Lavra, 

- Pingvin, zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, 

- Župnijski vrtec Vrhnika, 

- Marijin vrtec, Cerklje, 

- Antonov vrtec, 

- Vrtec Dominik Savio – Karitas Domžale, 

- Miklavžev vrtec – Župnijski vrtec Logatec, 

- Vrtec pri sv. Ani – Žiri, 

- Društvo Ringa raja, 

- Petrov vrtec, 

- Opatijsko-mestni župnijski zavod sv. Danijela Celje, OE Vrtec Danijelov levček, 

- Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka – vrtec Sončni žarek, 

- Peter Pan, d. o. o., zasebni vrtec Peter Pan, 

- Župnijski zavod sv. Martina, Kranj – Stražišče, OE Baragov vrtec, 

- Mali svet, zavod za predšolsko vzgojo in izobraževanje – mednarodni vrtec, 

rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, 

- Zavod sv. Jerneja – vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica, 

- Geko, zasebni vrtec, d. o. o., 

- Zavod šolskih sester de Notre dame za celostno oblikovanje človeka, Ilirska Bistrica, 

OE vrtec Antonina, 

- Zasebni vrtec Mali grof, predšolska vzgoja, izobraževanje, storitve, d. o. o., 

- Ples plus, podjetje za kulturno dejavnost, d. o. o., PE Zasebni vrtec Zvezdica, 

- Zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica, 

- Jana, predšolska vzgoja, svetovanje, storitve, d. o. o., 

- Smrkolin, zasebni vrtec, d. o. o., 

- Zasebni vrtec Sonček, varstvo, vzgoja in izobraževanje, d. o. o., 

- Zasebni vrtec Kobacaj, 

- Vrtec Jurček, varstvo otrok, d. o. o., 
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- Zasebni vrtec Metulj, predšolska vzgoja, telovadba ter popoldansko varstvo, d. o. o., 

- Zasebni vrtec Račka, d. o. o., 

- Mamin vrtec 1 Pibernik & Co., zasebno varstvo in vzgoja, d. n. o., 

- Zasebni vrtec Mali medvedki, 

- Zasebni vrtec Volkec, 

- Zavod G-rega – zasebni vrtec Znajček, 

- Zasebni vrtec Mezinček, 

- Zasebni vrtec Biba, vzgoja in varstvo otrok, d. o. o., 

- Zasebni vrtec Bambi, d. o. o., 

- Zasebni vrtec Dobra teta, d. o. o. 

 

3.5.1 Waldorfska pedagogika 

Waldorfska pedagogika izhaja iz antropozofije, duhovne znanosti, kjer je otrok pojmovan kot 

duhovno, fizično in duševno bitje. Namen te pedagogike je, da otrok razvije svoje nagnjenja 

in darove in kot odrasel človek zaživi svobodno, odgovorno in ustvarjalno življenje. Ob sebi 

mora imeti odraslo osebo, ki mu je vzor in jo lahko posnema, zato vzgojiteljice v vrtcu 

opravljajo smiselno in otroku pregledno delo (Waldorfski vrtec Mavrica: osnove vzgoje).  

 

Ideološko je naravnana krščansko, vendar ne pripada in ne poučuje nobene veroizpovedi. 

Prizadevajo si, da bi otrok živel v vzdušju odprtosti in zaupanja v vse, kar ga obkroža. 

Otrokom ne razlagajo praznikov, ampak poskrbijo za primerno vzdušje z dejavnostmi in 

ureditvijo prostora (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008, str. 48). Prosta igra je 

najpomembnejša in temeljna dejavnost predšolskega otroka. Preko igre se otrok povezuje s 

svetom, izraža svoja občutja, razpoloženja, pridobiva izkušnje, si razvija domišljijo. Otroka 

vodi k samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu dopušča 

svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem gradi pozitivno samopodobo in krepi 

samozavest (Waldorfski vrtec, 2012).  

 

Vse igrače so narejene izključno iz naravnih materialov, kot so les, volna, bombaž, svila. 

Naredi jih vzgojiteljica sama in so preprosto oblikovane, da spodbujajo otrokovo domišljijo. 

Niso oblikovane do podrobnosti, zato jih otrok lahko uporablja v različnih igrah, za različne 

namene. Igrajo se tudi z naravnimi materiali, kot so kamenčki, školjke, rogovile, semena, 

plodovi ipd. (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008, str. 36).  
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Sodelovanje s starši je izredno pomembno, saj usklajenost vzgojnih vplivov v družini in vrtcu 

daje otroku občutek varnosti. Tesni stiki omogočajo staršem in vzgojiteljici boljše 

razumevanje otrokovih potreb. Od staršev pričakujejo, da se organiziranih dejavnosti redno 

udeležujejo (prav tam). 

 

3.5.2 Pedagogika Marie Montessori 

V vrtcih Montessori delo poteka spontano, otroci delajo neodvisno in samostojno z več 

materiali. Za to izobraževalno metodo je značilno, da najpomembnejšo vlogo igra okolje. 

Vzgojitelj je pasiven, da ne ovira otroka pri samostojnem delovanju. Pogoj za napredek otroka 

je v tem, da so pripomočki, ki jih imenujemo materiali, skrbno pripravljeni, kakor tudi okolje. 

Otroci tako delajo z največjo zbranostjo, pridobivajo koordinacijo, krepijo samostojnost in 

socializacijo ter občutek za red. Vse materiale, s katerimi delajo, pospravijo na svoje mesto. 

Ključen element pedagogike Montessori je svoboda, pa vendar to ne pomeni, da lahko otrok 

dela, kar hoče. Otrok ima možnosti, da dela tisto, kar si je izbral, in je ob tem sposoben 

kontrolirati samega sebe, ne glede na to, kaj mu diktirajo notranje misli in občutki 

(Montessori, 2006, str. 25). 

 

Najznačilnejša za vrtec Montessori so posebna didaktična sredstva in materiali, ki jih je M. 

Montessori oblikovala sama. Sredstva so enostavna, čistih oblik, iz zdravju neškodljivih 

materialov. Veliko je majhnih lesenih predalnikov in zabojčkov, v katerih so shranjene lične 

barvne osnovne oblike različnih velikosti: volna, bombaž, krpice ipd. (Devjak, Berčnik in 

Plestenjak, 2008, str. 82). Prostor je opremljen zelo preprosto, predvsem z opremo ustrezno 

otrokovi velikosti. Mizica za vsakega otroka, pri kateri komolci dosežejo površino mize, stoli, 

pri katerih otrokova stopala pri sedenju sežejo do tal, police, kjer otrok vidi vsebino steklenice 

tudi na zgornji polici. V prostoru je knjižni kotiček z majhno knjižno omaro in otroškim 

foteljem ali blazino, slikarsko stojalo, vaze na mizah itn. Vse pohištvo mora biti iz materialov, 

ki omogočajo čiščenje in brez ostrih oglov in kotov. Barva pohištva pa je bela (prav tam). 

 

3.5.3 Katoliški program 

Večina katoliških vrtcev v Sloveniji izvaja državni program Kurikulum za vrtce, hkrati pa 

imajo tudi katoliški vzgojni načrt, po katerem izvajajo določene specifične verske vsebine. 

Nekateri katoliški vrtci izvajajo program vrtca Montessori. Od sprejema ZOFVI leta 1996 je 

strokovni svet za splošno izobraževanje potrdil štiri programe katoliških vrtcev (vrtca 
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Nazaret, vrtca Lavra, program vrtca Danijelov levček in vrtca Sončni žarek – katoliški 

program) (Šimenc in Tašner, 2011, str. 50). 

 

Opredelili bomo enega izmed katoliških programov, in sicer program Sončni žarek. Vrtec 

Sončni žarek razvija lasten pedagoški način vzgoje in izobraževanja, ki temelji na 

združevanju slovenske tradicije predšolske vzgoje in pedagogike skupnosti. Vodilo vzgojnega 

delovanja je predvsem formirati nove ljudi in otroka celovito vzgajati. Vzgojni program je 

zato osredotočen na odnos človek–svet. Preko vzgoje najmlajših naj bi se človeštvo počasi 

obogatilo z vsebinami, kot so solidarnost, enakost, svoboda, mir. Nekatere pedagoške 

smernice te vzgoje so vzgoja za mir, socialno etična in družbena vzgoja, vzgoja za razvoj, 

ekološka vprašanja in vzgoja za komunikacijo v perspektivi človek–svet. Starostno 

kombinirane skupine omogočajo otrokom, da živijo z brati in sestrami v skupini z bogatimi 

medsebojnimi odnosi, ki sama po sebi vzbuja medsebojno pomoč in spoštovanje drugačnega 

od sebe. Starejšim razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši pa imajo ob njih 

občutek varnosti in več spodbud za osebni razvoj. Njihov cilj je komunikativen, družaben 

človek, človek, ki je v pozitivnem odnosu do samega sebe, z drugimi in s svetom (Župnija 

Stara Loka, 2013). 
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4 VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK NA DOMU 

 

Posameznik, ki želi opravljati varstvo predšolskih otrok na domu, se mora vpisati v register 

varuhov predšolskih otrok, ki se vodi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Namen vpisa v razvid je, da se s strani ministrstva predhodno ugotovi izpolnjevanje pogojev 

za opravljanje varstva otrok na domu. Ti pogoji so izobrazba, nekaznovanost, prostorski 

pogoji, vpis v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in financiranje varuha 

(Kako pridobiti status »varuha predšolskih otrok na domu«, 2013). 

 

IZOBRAZBA IN NEKAZNOVANOST 

Oseba, ki želi opravljati varstvo predšolskih otrok na domu, mora imeti končan najmanj 

program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo 

oz. izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja. 

Izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca pomeni izpolnjevanje predpisanih izobrazbenih 

pogojev in imeti opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja (Zakon o 

vrtcih, 24.a člen). Ne sme biti kaznovana zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 

oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je 

predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (prav tam). 

 

PROSTORSKI POGOJI 

Stanovanje eno- ali večstanovanjske stavbe mora imeti skladno s predpisi o graditvi objektov 

izdano uporabno dovoljenje, lahko pa se uporabljajo v ta namen tudi prostori, ki izpolnjujejo 

pogoje, ki so predpisani za vrtce. Npr. prostori se zagotovijo v poslovnih prostorih, vendar 

morajo biti v tem primeru prilagojeni otrokom tako, da so jim na voljo igralnica, sanitarije in 

garderoba, kot to določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

Če gre za enostanovanjsko hišo, za katero skladno z ZGO-1 ni treba pridobiti uporabnega 

dovoljenja, vlagatelj ustreznost objekta izkaže s predložitvijo kopije gradbenega dovoljenja. 

Če se želita v istem objektu registrirati dva varuha, morata zagotoviti popolnoma ločeni 

stanovanji oz. popolnoma ločeni igralnici, saj gre za posebno obliko varstva otrok, za katero 
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je značilno, da je skupina otrok manjša od števila otrok v oddelku vrtca (Kako pridobiti status 

»varuha predšolskih otrok na domu«, 2013). 

 

VPIS V REGISTER PRI MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

Oseba, ki se želi vpisati v register pri ministrstvu, mora vložiti vlogo na obrazcu, ki se nahaja 

na spletni strani ministrstva (Predlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok). K vlogi 

priloži dokazila o pridobljeni izobrazbi, izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za 

pravosodje in javno upravo ter uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo 

varstvo otrok. Priložiti je treba tudi fotografije vseh prostorov, ki so namenjeni varstvu otrok. 

Ministrstvo o vpisu v register fizični osebi izda odločbo. Na podlagi odločbe se oseba 

registrira kot samostojni osebnik in vpiše v poslovni register. Posebej opozarjajo, da zakon 

omejuje število otrok, ki jih lahko varuh varuje na svojem domu, in sicer to število ne sme 

presegati šest otrok (prav tam).  

 

FINANCIRANJE VARUHA  

Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen 

sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na 

čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 odstotkov cene programa, v katerega bi 

bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi 

starši stalno prebivališče, oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj 

enim od staršev za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Javni vrtec, v 

katerega je otrok vpisan, je dolžan občini na njeno zahtevo posredovati vse podatke s 

čakalnega seznama, na podlagi katerega se otroku prizna upravičenje do sofinanciranja 

varstva otrok (Zakon o vrtcih, 1996, 2005, 24.b člen). 
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5 KAKOVOST V VRTCIH 

 

5.1 Opredelitev pojma kakovost 

 

Pojem kakovost ni enopomenski. Odvisen je od konteksta, v katerem se pojavlja, in od 

interesov, vrednot, prepričanj deležnikov, ki so v proces edukacije vključeni (Kos Kecojević 

in Gaber, 2011, str. 25). N. Turnšek (v Batistič Zorec, 2006, str. 13) kakovost definira kot 

zagotavljanje dobre prakse, ki vključuje opredeljevanje kakovosti, evalvacijo oz. ocenjevanje 

kakovosti in spreminjanje prakse, ki mu znova sledi evalvacija. Batistič Zorec (2011, str. 3) 

pravi, da definiranje kakovosti zahteva opredelitev kazalnikov in kriterijev dobre prakse ter 

pogojev zanjo. Najpogosteje kakovost definirajo strokovnjaki, ki se pri tem opirajo na 

znanstvena spoznanja in internacionalne izkušnje. 

 

Fekonja, Kavčič in Marjanovič Umek (2002, str. 40) pišejo, da so se odločili za oblikovanje 

treh ravni kakovosti, znotraj teh pa so definirali ožja vsebinska področja in kazalce kakovosti: 

strukturna (organizacija dela in življenja v vrtcu, prostor in materiali), posredna (poklicni 

razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi, med vrtcem in družino ter 

vrtca z drugimi vrtci in institucijami) in procesna raven (načrtovanje in izvajanje kurikula, 

rutinske dejavnosti, otrok v procesu izvajanja kakovosti). 

 

Pri opredeljevanju kakovosti je pomembno sodelovanje med vrtcem in starši, zato bom v 

poglavju Medsebojno sodelovanje vrtca in družine izpostavila posredno raven kot pomemben 

vidik kakovosti. 

 

5.2 Kakovost v predšolski vzgoji in izobraževanju 

 

Ni možno oblikovati enotne opredelitve o tem, kakšen je kakovosten vrtec, se pa raziskovalci, 

ki se ukvarjajo s kakovostjo vrtcev, večinoma strinjajo, da je v kakovostnem vrtcu treba 

zagotoviti ustrezne objektivne razmere (velikost igralnice, izobrazba strokovnih delavk, 

število otrok v oddelku) in kakovosten vzgojni proces (pogostost socialnih interakcij med 

otroki ter med otroki in odraslimi, vzgojiteljičina občutljivost in odzivnost, otrokovo počutje v 

vrtcu) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 122). 
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Za razumevanje kakovosti institucionalno organizirane predšolske vzgoje je po mnenju 

različnih avtorjev (Katz, 1993, Moss, 1996, Woodhead, 1999, v Batistič Zorec, 2001, str. 23) 

treba vedeti, da gre za dinamičen koncept, pri katerem je pomembna definicija kakovosti in 

izbira kazalcev kakovosti. Koncept je odvisen od političnih in osebnih vrednot in prepričanj, 

ki izhajajo iz pojmovanja otroštva v družbi; gre za relativen koncept, ki je odvisen od 

zgodovinsko-kulturnega konteksta; za vsako institucijo stoji več interesnih skupin (npr. starši, 

strokovni delavci, lokalna skupnost), ki imajo interes za način njenega delovanja in jih je 

treba upoštevati. 

 

Kakovosten vrtec je skupnost otrok in vzgojiteljev ter staršev, ki delajo za skupen cilj (razvoj 

in rast posameznika, da bodo v prihodnosti pripomogli z vsemi svojimi zmožnostmi k blaginji 

družbe), vse skupaj pa povezujejo v celoto skupne vrednote in prepričanja. Dober vrtec vodi 

človek z vizijo in empatijo, dober vrtec ima vzgojitelje, ki sta jim vzgoja in učenje otrok 

poslanstvo, izziv, so razmišljajoči praktiki, se ne obnašajo kot edina avtoriteta in vir 

informacij, temveč so posredniki med otrokom in znanjem ter vsakemu izmed njih omogočajo 

in zagotavljajo optimalne možnosti osebnostnega razvoja. Dober vrtec pripravlja otroke za 

kakovostno življenje in delo, v dobrem vrtcu delajo vsi tako – ne zato, ker morajo, temveč 

zato, ker tako sami želijo (Devjak in Berčnik, 2010, str. 199). 

 

5.3 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2007, 20. člen) določa, da 

merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih na nacionalni ravni ter 

predloge nacionalnih evalvacijskih študij sprejme minister na predlog Sveta za kakovost in 

evalvacije. Raziskave in projekti, ki se ukvarjajo s teoretičnimi izhodišči, modeli in možnimi 

pristopi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, pomenijo vsebinsko zaokroženo 

celoto, ki je ni moč razumeti in tudi ne interpretirati kot sestavni del projektov kakovosti za 

druge ravni vzgoje in izobraževanja (Marjanovič Umek, 2000, str. 127). 

 

Vrtci v Evropi in po svetu so zelo različni, tako z vidika pravne ureditve, sistemskih in 

vsebinskih rešitev, kot tudi z vidika prevladujoče vloge, ki jo imajo. Različnih predšolskih 

institucij v evropskih državah ni mogoče dati na skupni imenovalec, niti glede na relativno 

objektivne kriterije, kot so poslovni čas vrtca, starost vključevanja otrok v vrtec, zahtevana 
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stopnja izobrazbe strokovnih delavcev, še manj pa glede na pedagoške cilje, metode in oblike 

dela (Marjanovič Umek, 2002, str. 12). 

 

Dosedanja preučevanja kakovosti vrtcev narekujeta dve pomembni usmeritvi: 

- področje predšolske vzgoje v vrtcu zahteva oblikovanje lastnega koncepta kakovosti, pri tem 

pa mora upoštevati nekatera temeljna izhodišča, ki veljajo za ostale ravni vzgoje in 

izobraževanja; 

- vsaka država mora, glede na lastno ureditev predšolske vzgoje v vrtcih, iskati lastne poti in 

pristope za ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti, pri tem pa mora upoštevati širše teoretske 

koncepte, ki sodoločajo obči okvir za opredelitev koncepta in kazalcev kakovosti (prav tam). 

 

Namen izdelave koncepta in modela ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti v vrtcih je bil 

torej spodbuditi vrtce k nadaljnjemu notranjemu razvoju oziroma izboljševanju in 

dograjevanju dela v vrtcu na podlagi načrtno in sistematično pridobljenih povratnih informacij 

o delu. Koncept in model je naravnan na notranjo evalvacijo (prejemniki povratne informacije 

so zaposleni v vrtcu in starši v vrtec vključenih otrok), vendar gre v resnici za kombinacijo 

pristopov zunanje in notranje evalvacije oziroma za rabo posameznih mehanizmov, ki 

presegajo najožja izhodišča notranje evalvacije: zunanji strokovnjaki kot kritični prijatelji, ki 

prevzemajo svetovalno in podporno in ne nadzorne vloge; merski pripomočki za ocenjevanje 

kakovosti so izdelani zunaj vrtca in zagotavljajo večjo veljavnost, zanesljivost, objektivnost in 

občutljivost pridobljenih ocen. Sestava merskega pripomočka z dobrimi merskimi lastnostmi 

omogoča priti do dejanskega stanja, kar je v samem postopku zbiranja podatkov ključnega 

pomena (Marjanovič Umek, 2011, str. 77).  

 

5.4 Ravni in področja, s katerimi merimo kakovost v vrtcih 

 

Ravni in področja za merjenje kakovosti v vrtcu so: strukturna (organizacija dela in življenja 

v vrtcu, prostor in materiali), posredna (poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, 

sodelovanje med zaposlenimi, med vrtcem in družino ter vrtca z drugimi vrtci in institucijami) 

in procesna raven (načrtovanje in izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti, otrok v procesu 

izvajanja kakovosti). 
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Strukturna raven vključuje t. i. vzhodne kazalnike kakovosti, ki opisujejo objektivne pogoje 

in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost igralnic, razmerje med 

številom odraslih in otrok na oddelek, strokovna usposobljenost strokovnih delavcev v vrtcu). 

Kazalniki, ki jih opredelimo na tej ravni, so pomembni pri interpretaciji podatkov na drugih 

ravneh oziroma področjih kakovosti, saj je na primer izvajanje kurikula, ki je eno od področij 

na procesni ravni, v veliki meri povezano z vhodnimi kazalniki (Marjanovič Umek idr. 2002, 

40). K strukturni ravni vključujemo področje organizacije dela in življenja v vrtcu ter prostor 

in materiale (prav tam, str. 42–43). 

 

Posredna raven se nanaša na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska 

vzgoja v vrtcu (npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, 

sodelovanje zaposlenih v vrtcu s starši). Kazalniki na tej ravni vključujejo odnose, v katere 

otrok je ali pa ni neposredno vključen, vendar pa ti pomembno vplivajo tako na delo v vrtcu, 

kot tudi na otroka samega (prav tam, str. 40). V posredno raven prištevamo področje 

poklicnega razvoja in zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu, 

sodelovanje med vrtcem in družino ter sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in ustanovami (prav 

tam, str. 44–45). 

 

Procesna raven vključuje kazalnike, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikulum, torej 

vzgojni proces v najširšem smislu (npr. dejavnosti na različnih področjih kurikula, igro, 

socialne interakcije med otroki, med otroki in odraslimi). Kazalniki na tej ravni opredeljujejo 

ključne točke, ki v procesu predšolske vzgoje vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se zrcalijo 

v otrokovem socialnem ter čustvenem odzivanju, komunikaciji, vedenju, pridobivanju novih 

izkušenj in znanj (prav tam, str. 40). V procesno raven vključujemo kar štiri področja, in sicer 

načrtovanje kurikula, izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti in otroka v procesu izvajanja 

kurikula (prav tam, str. 48–49). 

 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo posredno raven kakovosti, in sicer sodelovanje med 

vrtcem in družino kot pomemben vidik kakovosti vrtca. 
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5.5 Medsebojno sodelovanje vrtca in družine 

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj veliko 

prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri odnosu med 

vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Starši imajo 

pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter ob upoštevanju strokovne 

avtonomnosti vrtca dejavno sodelovati pri vzgojnem delu. Še posebej je pomembno, da imajo 

starši pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj 

sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec. Staršem mora biti vedno na voljo 

publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije, skladno z zakonom in ustreznimi pravilniki 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 13).  

 

Namen samoevalvacije na tem področju je pridobiti podatke o različnih oblikah sodelovanja 

zaposlenih v vrtcu s starši otrok. Poleg tega ugotavljamo, ali oblike sodelovanja zagotavljajo 

ustrezno informiranost staršev. Kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v katere otrok ni 

neposredno vključen, vendar pa pomembno vplivajo na delo v vrtcu in na otroka samega 

(Marjanovič Umek idr., 2002, str. 46). 

 

M. Batistič Zorec in N. Turnšek (v Marjanovič Umek idr., 2002, str. 46) sta opredelili kazalce 

kakovosti za posredno raven, in sicer področje sodelovanja med vrtcem in družino, takole: 

1. kazalec: formalne oblike sodelovanja (npr. govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna 

gradiva in oglasne deske, svet staršev, predavanja za starše, prireditve za starše). 

2. kazalec: neformalne oblike sodelovanja (npr. komunikacija s starši ob prihodu in 

odhodu otrok v vrtec ali iz vrtca, nenačrtovani razgovori, piknik, izleti, delavnice za 

starše in otroke, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnosti vrtca). 

3. kazalec: dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces (npr. sodelovanje staršev pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikula, reševanje problemov). 

 

Bolj podrobno bomo predstavili formalne oblike sodelovanja, in sicer govorilne ure, 

roditeljski sestanek, pisna sporočila in delovanje sveta staršev. 

 

Govorilne ure so najpogostejša oblika sodelovanja med vzgojiteljicami in starši ter so del 

vzgojiteljičine obveze. So oblika individualnega razgovora s starši, kjer vzgojiteljica seznani 
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starše z napredkom otroka in se z njimi pogovarja o njegovih lastnostih in posebnostih. Starši 

pričakujejo tudi strokovni nasvet, kako ravnati ob vzgojnih težavah in raznih posebnostih 

otroka (Intihar in Kepec, 2002, str. 77). 

 

Roditeljski sestanek je namenjen obravnavi skupnih vprašanj in ga običajno uporabljamo za 

posredovanje informacij, ki zanimajo vse udeležence. Prvi roditeljski sestanek se običajno 

izvede na začetku leta. Takrat vzgojiteljice staršem posredujejo informacije o življenju in delu 

v oddelku, predstavijo letni delovni načrt, dogovorijo se o oblikah sodelovanja, uskladijo 

svoje želje in zahteve z željami in pričakovanji staršev itd. (Čadež, 2003, str. 3). 

 

Pisna sporočila nikakor ne morejo in ne smejo nadomestiti osebnega stika med vzgojiteljicami 

in starši, so pa koristna predvsem, kadar informirajo. Vzgojiteljice s pisnimi sporočili vabijo 

in obveščajo starše k drugim oblikam sodelovanja, oz. jih z obvestili na oglasnih deskah 

obveščajo o dejavnostih v vrtcu in izven njega (prav tam). 

 

Svet staršev sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka, ki so ga starši izvolili na 

roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev lahko predlaga nadstandardne programe, daje 

soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga 

programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem 

delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o 

poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi 

z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca, lahko sprejme svoj program 

dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, oblikuje in daje mnenje v 

postopku imenovanja ravnatelja ter opravlja druge naloge skladno z zakonom in drugimi 

predpisi (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 2007, 66. člen). 

 

V neformalnih oblikah sodelovanja je veliko več možnosti za dobro in kakovostno 

sodelovanje. Starši imajo možnost, da neposredno doživijo različne dejavnosti in vzdušje v 

skupini, se med seboj spoznajo, povežejo, si nudijo medsebojno oporo in pomoč (Vonta, 

1998, str. 111). Pri neformalnih oblikah lahko starši opazujejo otroke pri igri, druženju z 

vrstniki, delu, vidijo, kako reagirajo v konfliktni situaciji, kaj zmorejo, kaj jim dela težave, 

prav tako spoznavajo tudi vzgojiteljico, njen odnos do otrok ter njen način dela in reagiranja 

(Balič in Borucky, 1990, str. 178). 
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6 METODOLOGIJA 

 

6.1 Opredelitev problema 

6.1.1 Problem 

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del celovitega sistema vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji in tudi drugje v razvitem svetu. Primarna socializacija poteka v 

družinskem okolju in se že v zgodnjih otroških letih dopolnjuje s sekundarno socializacijo, ki 

poteka v vrtcu. Vrtec oziroma katera koli druga oblika predšolskega varstva tvori otrokov 

mikrosistem. Bronfenbrenner govori o mikrosistemu, ki je otrokovo prvo in najbližje okolje, 

ki ga obdaja in katerega del je tudi sam, hkrati ima odločilno vlogo za otrokov nadaljnji 

razvoj. Spodbudnejše in bolj negujoče kot bodo otrokovo zgodnje okolje ter odnosi v njem in 

z njim, bolj bo otrok razvijal svoje zmožnosti (Zorman, 2010, str. 295). 

 

Cilj razvoja predšolske vzgoje je zagotoviti mrežo kakovostnih javnih vrtcev, ki bodo 

dostopni vsem otrokom in jim bodo zagotavljali ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo 

otroštvo in za razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg tega pa bodo omogočili 

izboljšanje kakovosti življenja družin (Batistič Zorec, 2003, str. 245). 

 

Medtem ko je javni vrtec vrednotno nevtralen, kar pomeni, da ne more biti utemeljen na 

nobenem posebnem vrednotnem sistemu, temveč je prostor skupnih in splošno sprejetih 

vrednot, pa lahko zasebni vrtci temeljijo na posebnih vrednostnih sistemih (npr. katoliški veri) 

ali izvajajo programe po posebnih pedagoških konceptih (npr. waldorfski vrtci) (Batistič 

Zorec, 2003, str. 251). 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila pravnoformalni vidik ustanavljanja in 

življenja ter dela v vrtcih, v javnih in zasebnih, prav tako kazalce ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti v predšolskih institucijah. V empiričnem delu bom ugotovila, kakšno 

je zadovoljstvo staršev s ponudbo in kakovostjo storitev v javnih vrtcih in pri zasebnem 

varstvu predšolskih otrok na domu. Prav tako bom predstavila poglede staršev o prednostih in 

pomanjkljivostih javnih vrtcev in zasebnega varstva predšolskih otrok na domu.  
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6.1.2 Cilj raziskave 

Ugotoviti želim, kakšno je zadovoljstvo staršev s ponudbo in kakovostjo storitev v javnih 

vrtcih in pri varstvu predšolskih otrok na domu. Raziskati želim tudi poglede staršev na odnos 

vzgojiteljice do otrok, na komunikacijo med starši in vrtcem, na ureditev notranjosti vrtca in 

zunanjih površin, na prehrano v vrtcu in na finančni prispevek, ki ga mesečno plačujejo za 

svojega otroka.  

 

6.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

Kaj je razlog za vključitev otroka v javni vrtec? 

Kaj je razlog za vključitev otroka v varstvo predšolskih otrok na domu? 

Kakšen pogled imajo starši na odnos vzgojiteljice do otrok v javnem vrtcu?  

Kakšen pogled imajo starši na odnos vzgojiteljice do otrok v varstvu predšolskih otrok na 

domu?  

Kaj starši menijo o komunikaciji med njimi in javnim vrtcem? 

Kaj starši menijo o komunikaciji med njimi in varstvom predšolskih otrok na domu? 

Ali so starši zadovoljni z ureditvijo igralnice v javnem vrtcu? 

Ali so starši zadovoljni z ureditvijo igralnice v varstvu predšolskih otrok na domu? 

Kaj starši menijo o ureditvi zunanjega igrišča v javnem vrtcu? 

Kaj starši menijo o ureditvi zunanjega igrišča v varstvu predšolskih otrok na domu? 

Kako starši ocenjujejo prehrano v javnem vrtcu? 

Kako starši ocenjujejo prehrano v varstvu predšolskih otrok na domu? 

Kakšno je njihovo mnenje o višini denarnega prispevka, ki ga plačujejo za svojega otroka, 

glede na ponudbo in kakovost, ki ju zagotavlja javni vrtec? 

Kakšno je njihovo mnenje o višini denarnega prispevka, ki ga plačujejo za svojega otroka, 

glede na ponudbo in kakovost, ki ju zagotavlja varstvo predšolskih otrok na domu? 
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6.2 Raziskovalna metoda in raziskovalni vzorec 

 
V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. V raziskavo sem vključila neslučajnostni namenski vzorec, in sicer 30 staršev, 

ki imajo otroke v treh različnih javnih vrtcih, in 30 staršev, ki imajo otroke v štirih različnih 

varstvih predšolskih otrok na domu. Raziskavo sem izvedla v drugi polovici šolskega leta 

2012/2013. 

 

6.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbrala s pomočjo dveh vprašalnikov (vprašalnik za starše otrok v javnem vrtcu 

in starše otrok v varstvu predšolskih otrok na domu), ki sta bila sestavljena za namen 

diplomskega dela. Vprašalnika se razlikujeta le v nagovoru staršev, drugače pa sta identična. 

Sestavljena sta iz ocenjevalnih lestvic, vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja se 

nanašajo na ponudbo in kakovost izvedbe programa ter življenja in dela v vrtcu. Anketne 

vprašalnike sem v javnih vrtcih izročila pedagoškim vodjem, ki so jih nato razdelili po 

oddelkih, vzgojitelji pa naprej staršem. V zasebnih varstvih na domu pa sem vprašalnike 

izročila vzgojiteljicam, ki so jih nato razdelile staršem. Povsod so starši anketne vprašalnike 

vračali v za ta namen narejene nabiralnike. Rešene vprašalnike so mi vrnili v enem mesecu. 

 

6.4 Postopek obdelave podatkov 

 
Zbrane podatke sem obdelala z računalniškim programom SPSS, in sicer sem uporabila 

naslednje statistične postopke: frekvenčno porazdelitev absolutnih in relativnih frekvenc, 

izračun aritmetične sredine in χ2 – preizkus hipoteze neodvisnosti. 
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7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Graf 1: Prikaz spola anketirancev 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da je v anketnem vprašalniku sodelovalo 16,7 % moških in 183,3 % 

žensk. V javnem vrtcu 6,7 % moških in 93,3 % žensk in v varstvu otrok na domu 10 % 

moških in 90 % žensk. 

 

Graf 2: Prikaz starosti otrok 
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Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov so sodelovali starši otrok, ki so vključeni v javni vrtec in 

varstvo otrok na domu. V javnem vrtcu je največ otrok starih 3–4 leta (30 %) in 2–3 leta (26,6 %), 

najmanj pa 1–2 leti (10 %) in 4–5 let ter 5–6 let (16,7 %). V varstvu otrok na domu pa je največ otrok 

starih 1–2 leti in 2–3 leta (46, 7 %) ter najmanj 3–4 leta in 4–5 let (3,3 %). 

 

Graf 3: Prikaz izobrazbe anketirancev 

 
 

Največ staršev v javnem vrtcu ima končano višjo ali visoko šolo (46,7 %), sledijo starši s 

končano univerzitetno šolo/magisterijem/doktoratom (33,3 %) in najmanj jih ima končano 

srednjo ali poklicno šolo (16,7 %). V varstvu otrok na domu pa je največ staršev s končano 

univerzitetno šolo/magisterijem/doktoratom (40 %), sledijo starši s končano višjo ali visoko 

šolo in s končano srednjo ali poklicno šolo (26,7 %) ter najmanj s končano osnovno šolo (3,3 

%). 

 

7.1 Bistveni razlog za vključitev otroka v javni vrtec ali varstvo predšolskih 

otrok na domu 

 

V raziskavi me je zanimalo, kateri je bil bistveni razlog za vključitev otroka v javni vrtec ali 

varstvo predšolskih otrok na domu. Postavila sem naslednjo hipotezo: 
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Hipoteza 1: Bistveni razlog za vključitev otroka v javni vrtec je cena, za vključitev otroka v 

varstvo predšolskih otrok na domu pa kakovost dela. 

 

Tabela 1: Razlog za vključitev otroka v javni vrtec in varstvo otrok na domu 

Razlog za vključitev otroka v določen vrtec Javni vrtec Varstvo otrok na 

domu 

 f f% f f% 

Kakovost dela 8 26,7 10 33,3 

Bližina doma 13 43,3 4 13,3 

Vrtec je imel edini prosto mesto 1 3,3 2 6,7 

Cena 2 6,7 1 3,3 

Priporočili so mi ga prijatelji, znanci 2 6,7 8 26,7 

Drugo 4 13,3 5 16,7 

Skupaj 30 100,0 30 100,0 

χ2 = 4,86 < χ2 (g = 5, α = 11,07) 

 

Raznolikost razlogov, zakaj so starši svojega otroka vključili v javni vrtec ali v varstvo otrok 

na domu, pride do večjega izraza, če rezultate prikažem v grafični obliki. 

 

Graf 4: Razlog za vključitev otroka v javni vrtec in varstvo otrok na domu 
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Iz grafa 4 je razvidno, da se je največ staršev (43,3 %) odločilo za vključitev otroka v javni 

vrtec zaradi bližine doma, za varstvo otrok na domu pa se je večina staršev (33,3 %) odločilo 

zaradi kakovosti dela. V javnem vrtcu so nato sledili odgovori: kakovost dela (26,7 %), drugo 

(13, 3 %), cena in »priporočili so mi ga prijatelji« (6,7 %), najmanj staršev se je odločilo za 

odgovor »vrtec je imel edini prosto mesto«. V varstvu otrok na domu pa je sledilo: 

»priporočili so mi ga prijatelji« (26,7 %), drugo (16,7 %), bližina doma (13,3 %), »vrtec je 

imel edini prosto mesto« (6,7 %) in najmanj jih je odgovorilo cena (3,3 %). Pod razlog drugo 

so starši v javnem vrtcu navedli: bližina službe, edini vrtec v bližini, da se otrok druži s 

svojimi vrstniki in potreba po varstvu. V varstvu otrok na domu pa so bili vsi odgovori 

staršev, ki so izbrali možnost drugo, da niso dobili mesta v javnem vrtcu. 

 

Pri varstvu otrok na domu so starši kot bistveni razlog, zakaj so otroka vključili v tak način 

varstva in vzgoje predšolskih otrok, navedli kakovost dela, pri javnem vrtcu pa so se 

opredelili, da je bistveni razlog vključitve otroka v javni vrtec bližina doma. Vrednost χ2 ni 

statistično pomembna, ničelno hipotezo obdržimo. Ne pojavljajo se statistično pomembne 

razlike glede bistvenega razloga za vključitev otroka v javni vrtec ali varstvo otrok na domu. 

 

 

7.2 Odnos vzgojiteljice do otroka 

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kakšen pogled imajo starši na odnos vzgojiteljice 

do otrok v javnem vrtcu in varstvu predšolskih otrok na domu. Zanimalo me je, ali 

vzgojiteljica predšolskega otroka upošteva individualne razlike med otroki, ki izhajajo iz 

njihovih potreb, ali ima do vseh enak in ljubeč odnos, ali je pri svojem delu strokovna in 

komunikativna. Postavila sem naslednjo hipotezo: 

 

Hipoteza 2: Tako v javnem vrtcu kot v varstvu predšolskih otrok na domu vzgojiteljice 

ravnajo profesionalno in so v dobrih odnosih z otroki. 
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Tabela 2: Pričakovan odnos vzgojiteljice do otroka 

 Javni vrtec Varstvo otrok na domu 

Ocena 1 2 3 4 5 Skupaj 1 2 3 4 5 Skupaj 

odnos 

Upoštevati mora 

individualne 

potrebe otroka 

f 0 0 3 8 19 30 0 0 4 10 16 30 

f% 0 0 10,0 26,7 63,6 100 0 0 13,3 33,3 53,3 100 

Imeti mora 

enakopraven odnos 

do vseh otrok 

f 0 0 0 1 29 30 0 0 0 1 29 30 

f% 0 0 0 3,3 96,7 100 0 0 0 3,3 96,7 100 

Do vseh otrok 

izraža ljubeč odnos 

f 0 0 1 1 28 30 0 0 1 6 23 30 

f% 0 0 3,3 3,3 93,3 100 0 0 3,3 20 76,7 100 

Pri svojem delu je 

strokovna 

f 0 1 0 3 26 30 0 0 0 7 23 30 

f% 0 3,3 0 10 86,7 100 0 0 0 23,3 76,7 100 

Je komunikativna f 1 0 0 2 27 30 0 0 0 2 28 30 

f% 3,3 0 0 6,7 90,0 100 0 0 0 6,7 93,3 100 

 

Tabela 3: Dejanski odnos vzgojiteljice do otroka v javnem vrtcu in varstvu predšolskih otrok 

na domu 

 Javni vrtec Varstvo otrok na domu 

Ocena 1 2 3 4 5 Skupaj 1 2 3 4 5 Skupaj 

odnos 

Upoštevati mora 

individualne 

potrebe otroka 

f 0 0 1 4 25 30 0 0 1 4 25 30 

f% 0 0 3,3 13,3 83,3 100 0 0 3,3 13,3 83,3 100 

Imeti mora 

enakopraven odnos 

do vseh otrok 

f 0 0 0 2 28 30 0 0 0 1 29 30 

f% 0 0 0 6,7 93,3 100 0 0 0 3,3 96,7 100 

Do vseh otrok 

izraža ljubeč odnos 

f 0 0 1 2 27 30 0 0 0 2 28 30 

f% 0 0 3,3 6,7 90,0 100 0 0 0 6,7 93,3 100 

Pri svojem delu je 

strokovna 

f 0 1 0 4 25 30 0 0 0 2 28 30 

f% 0 3,3 0 13,3 83,3 100 0 0 0 6,7 93,3 100 

Je komunikativna f 1 0 0 1 28 30 0 0 0 0 30 30 

f% 3,3 0 0 3,3 93,3 100 0 0 0 0 100 100 

χ2 = 0,51 < χ2 (g = 4, α = 9,49) 
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Tabela 4: Prikaz aritmetične sredine dejanskega odnosa vzgojiteljice do otroka v javnem 

vrtcu in varstvu predšolskih otrok na domu  

 Javni vrtec Varstvo otrok 

na domu 

Aritmetična 

sredina 

Aritmetična 

sredina 

Upoštevati mora individualne potrebe 

otroka 

4,53 4,40 

Imeti mora enakopraven odnos do vseh 

otrok 

4,97 4,97 

Do vseh otrok izraža ljubeč odnos 4,90 4,73 

Pri svojem delu je strokovna 4,80 4,77 

Je komunikativna 4,80 4,93 

 

 

Tabela 2 nam prikazuje, kakšen bi moral biti po pričakovanju staršev odnos vzgojiteljev do 

otrok, in Tabela 3, kakšen je po mnenju staršev odnos vzgojiteljev do otrok v javnem vrtcu in 

varstvu predšolskih otrok na domu. Iz tabel lahko razberemo, da so v večini primerov starši 

bolj zadovoljni z dejanskim odnosom vzgojiteljic do otrok, kot pa s samimi pričakovanji, 

kakšen bi moral biti ta odnos. V javnem vrtcu so starši z najvišjo oceno ocenili, da je 

vzgojiteljica enakopravna do vseh otrok (4, 93), v varstvu otrok na domu pa najvišjo oceno 

pripisujejo komunikaciji z otroki (5). Oboji, starši otrok v javnem vrtcu in starši otrok iz 

varstva na domu, menijo, da je vzgojiteljica pri svojem delu strokovna in med njimi ne dela 

večjih razlik. Starši iz javnega vrtca in varstva otrok na domu so enako ocenili odnos 

vzgojiteljice do individualnih potreb otrok (4,80). 

 

Ker vrednost χ2 ni statistično pomembna, ničelno hipotezo obdržimo. Tako v javnem vrtcu 

kot v varstvu predšolskih otrok na domu vzgojiteljice ravnajo profesionalno in so v dobrih 

odnosih z otroki. 
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7.3 Komunikacija med starši in vzgojitelji 

 

V raziskavi me je zanimalo tudi, kaj starši menijo o komunikaciji med njimi in vzgojiteljico 

njihovega otroka v javnem vrtcu in varstvu predšolskih otrok na domu. 

 

Hipoteza 3: Vzgojiteljice v varstvu predšolskih otrok na domu si vzamejo več časa za 

komunikacijo s starši kot pa vzgojiteljice v javnem vrtcu.  

 

 

Tabela 5: Komunikacija med starši in vzgojiteljico njihovega otroka 

 Javni vrtec Varstvo otrok na domu 

Ocena 1 2 3 4 5 Skupaj 1 2 3 4 5 Skupaj 

Komunikacija  

Vzgojiteljica si vzame 

čas za komunikacijo 

f 0 0 1 2 27 30 0 0 0 3 27 30 

f% 0 0 3,3 6,7 90,0 100 0 0 0 10,0 90,0 100 

Komunikacija je 

sproščena 

f 0 0 2 2 25 29 0 0 0 3 27 30 

f% 0 0 6,7 6,7 83,3 96,7 0 0 0 10,0 90,0 100 

V komunikaciji je 

prisotno medsebojno 

spoštovanje 

f 0 0 0 3 26 29 0 0 0 1 29 30 

f% 0 0 0 10,0 86,7 96,7 0 0 0 3,3 96,7 100 

Vzgojiteljica me 

pozorno posluša in ni 

miselno odsotna 

f 0 0 1 3 25 29 0 0 1 1 28 30 

f% 0 0 3,3 10,0 83,4 96,7 0 0 3,3 3,3 93,4 100 

Vzgojiteljica me 

dejavno posluša 

f 0 0 1 4 24 29 0 0 0 3 27 30 

f% 0 0 3,3 13,4 80,0 96,7 0 0 0 10,0 90,0 100 

Je jasna in jedrnata f 0 0 2 2 24 28 0 0 0 3 27 30 

f% 0 0 6,7 6,7 80,0 93,4 0 0 0 10,0 90,0 100 

χ2 = 1,2 < χ2 (g = 4, α = 9,49) 
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Tabela 6: Prikaz aritmetične sredine za komunikacijo med starši in vzgojiteljico njihovega 

otroka  

 Javni vrtec Varstvo otrok 

na domu 

Aritmetična 

sredina 

Aritmetična 

sredina 

Vzgojiteljica si vzame čas za komunikacijo 4,87 4,90 

Komunikacija je sproščena 4,79 4,90 

V komunikaciji je prisotno medsebojno 

spoštovanje 

4,90 4,97 

Vzgojiteljica me pozorno posluša in ni miselno 

odsotna 

4,83 4,83 

Vzgojiteljica me dejavno posluša 4,79 4,90 

Je jasna in jedrnata 4,79 4,90 

 

Iz analize odgovorov je razvidno, da starši najbolje ocenjujejo medsebojno spoštovanje v 

komunikaciji, tako v javnem vrtcu (4,9) kot v varstvu otrok na domu (4,97). V javnem vrtcu 

so starši povprečno isto ocenili, da je komunikacija sproščena, da jih vzgojiteljica dejavno 

posluša in da je jasna in jedrnata (4,79). V varstvu otrok na domu pa so isto povprečno oceno 

dobile trditve, da si vzgojiteljica vzame čas za komunikacijo, da je komunikacija sproščena, 

dejavno posluša starše in je jasna ter jedrnata (4,90). Starši otrok v varstvu na domu vse 

trditve v povprečju ocenjujejo malenkostno bolje kot starši v javnem vrtcu.  

 

Vrednost χ2 ni statistično pomembna, ničelno hipotezo obdržimo. Med javnim vrtcem in 

varstvom otrok na domu se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede tega, koliko časa 

si vzame vzgojiteljica za komunikacijo s starši, zato hipotezo 3 zavrnemo. 

 

7.4 Zadovoljstvo z ureditvijo igralnice 

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če so starši zadovoljni z ureditvijo igralnice v 

javnem vrtcu in varstvu predšolskih otrok na domu. 



44 

 

Hipoteza 4: Starši v varstvu predšolskih otrok na domu so bolj zadovoljni z ureditvijo 

igralnice kot starši v javnem vrtcu. 

 

Tabela 7: Zadovoljstvo staršev z ureditvijo igralnice (igrače, knjige, ostali material za delo in 

igro) 

 Javni vrtec Varstvo otrok na 

domu 

Ureditev igralnice f f% f f% 

Da, sem zelo 

zadovoljen/zadovoljna 

10 33,3 25 83,3 

Da, sem 

zadovoljen/zadovoljna 

 

18 60,0 5 16,7 

Nimam mnenja 

 

0 0 0 0 

Ne, nisem 

zadovoljen/zadovoljna 

 

2 6,7 0 0 

Skupaj 30 100 30 100 

χ2 = 16,04 > χ2 (g = 3, α = 7,42) 

Tudi tu pridejo rezultati bolj do izraza, če jih prikažem še v obliki grafa. 

Graf 5: Zadovoljstvo staršev z ureditvijo igralnice (igrače, knjige, ostali material za delo in 

igro) 
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Dobre štiri petine anketiranih staršev, ki imajo otroke v varstvu otrok na domu (83,3 %), je 

zelo zadovoljnih z ureditvijo igralnice; v javnem vrtcu pa je zelo zadovoljnih le slabi dve 

petini (33,3 %) anketiranih staršev. Slaba petina jih je v varstvu otrok na domu zadovoljna z 

ureditvijo igralnice, v javnem vrtcu pa kar tri petine (60 %). V javnem vrtcu so tudi starši (6,7 

%), ki niso zadovoljni z ureditvijo igralnice.  

 

Starši so imeli možnost utemeljiti svoj odgovor. Ker so na splošno zadovoljni z ureditvijo 

igralnice, bi izpostavila utemeljitve, kjer starši izražajo, kaj bi spremenili oz. dodali v 

igralnici. Večina anketirancev v javnem vrtcu ni nič utemeljila, nekateri pa menijo, da bi bila 

igralnica lahko bolj ločena po kotičkih, lahko bi bilo več didaktičnih igrač, je premajhna, ima 

slabo ogrevanje in hlajenje. V varstvu otrok na domu menijo, da so nekatere igrače že precej 

obrabljene, lahko bi bile boljše.  

 

Hipotezo 4, da so starši v varstvu predšolskih otrok na domu bolj zadovoljni z ureditvijo 

igralnice kot starši v javnem vrtcu, obdržimo. Vrednost χ2 je statistično pomembna, ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,05 %, trdimo, da se med javnim vrtcem in 

varstvom otrok na domu pojavljajo statistično pomembne razlike glede zadovoljstva z 

ureditvijo igralnice. 

 

 

7.5 Ureditev zunanjega igrišča 

 

Raziskovala sem tudi, kaj starši menijo o ureditvi zunanjega igrišča v javnem vrtcu in varstvu 

predšolskih otrok na domu. 

 

Hipoteza 5: Javni vrtec ima manj prostora in igrač za igro na prostem glede na število otrok 

kot pa varstvo otrok na domu, ima pa bolj razgiban teren in zagotovljene različne površine. 
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Tabela 8: Pogledi staršev na ureditev zunanjega igrišča pri vrtcu in varstvu na domu 

Ureditev igrišča Javni vrtec Varstvo otrok na 

domu 

 f f% f f% 

Imajo dovolj zelenih površin glede na število 

otrok 

13 43,3 27 90,0 

Imajo raznovrstna igrala 19 63,3 26 86,7 

Otrokom omogoča izbiro raznovrstnih 

dejavnosti 

15 50,0 13 43,3 

Poskrbljeno je za varnost 20 66,7 13 43,3 

Imajo dovolj igrač za igro na prostem 11 36,7 24 80,0 

Teren igrišča je razgiban 14 46,7 10 33,3 

Imajo zunanje sanitarije 12 40,0 1 3,3 

Poleg zelenih površin imajo tudi asfaltne 

površine 

15 50,0 11 36,7 

Igrišče je zaščiteno z ustrezno zunanjo ograjo 24 80,0 25 83,3 

Skupaj 143 476,7 150 500 

χ2 = 24,59 > χ2 (g = 8, α = 15,51) 

 

Tudi pri tem vprašanju grafični prikaz poveča pestrost odgovorov staršev predšolskih otrok. 

 

Graf 6: Pogledi staršev na ureditev zunanjega igrišča 

 

 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, ki opredeljujejo ureditev zunanjega igrišča 

vrtca, ki ga otrok obiskuje. Ureditev igrišča v javnem vrtcu in varstvu otrok na domu se 
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najbolj razlikuje v trditvah: (1) da imajo dovolj zelenih površin glede na število otrok; (2) 

imajo raznovrstna igrala; (3) otrokom omogočajo izbiro raznovrstnih dejavnosti; (4) imajo 

dovolj igrač in (5) imajo zunanje sanitarije. V javnem vrtcu je le 43,3 % anketirancev 

odgovorilo, da imajo dovolj zelenih površin glede na število otrok, v varstvu otrok na domu 

pa jih je to trditev izbralo kar 90 %. Prav tako je trditev, da imajo dovolj igrač za igro na 

prostem, v javnem vrtcu izbralo le 36,7 % staršev, v varstvu otrok na domu pa 80 %. Rezultati 

se obrnejo, če pogledamo trditev, da je poskrbljeno za varnost, saj je v javnem vrtcu izbralo to 

trditev 66,7 % anketirancev, v varstvu otrok na domu pa le 43, 3 %. Prav tako je s trditvijo, da 

imajo zunanje sanitarije, saj jo je izbralo 40 % staršev otrok v javnem vrtcu , pri varstvu otrok 

na domu pa le 3,3 %.  

 

Vrednost χ2 je statistično pomembna, ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 

0,05 %, trdimo, da se med javnim vrtcem in varstvom otrok na domu pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede ureditve zunanjega igrišča. 

 

7.6 Prehrana 

 

Starši so morali v raziskavi opredeliti, kako ocenjujejo količino določene prehrane (opredelila 

sem se na zdrave napitke) v javnem vrtcu in varstvu predšolskih otrok na domu. 

 

Hipoteza 6: V javnem vrtcu imajo otroci na voljo manj zdravih napitkov kot v varstvu 

predšolskih otrok na domu. 
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Tabela 9: Zdravi napitki v javnem vrtcu in varstvu otrok na domu 

 Javni vrtec Varstvo otrok na domu 

Ocena 1 2 3 4 5 Skupaj 1 2 3 4 5 Skupaj 

Prehrana  

Mleko in mlečni 

izdelki 

f 0 0 3 9 17 29 0 0 0 5 23 28 

f% 0 0 10,0 30,0 56,7 96,7 0 0 0 16,6 76,7 93,3 

Sadje f 0 0 1 6 22 29 0 0 2 1 25 28 

f% 0 0 3,3 20,0 73,4 96,7 0 0 6,7 3,3 83,3 93,3 

Zelenjava f 0 0 4 5 20 29 0 0 2 4 22 28 

f% 0 0 13,3 16,7 66,7 96,7 0 0 6,7 13,3 73,3 93,3 

Zdravi napitki f 4 0 8 5 12 29 0 0 2 4 22 28 

f% 13,3 0 26,7 16,7 40,0 96,7 0 0 6,7 13,3 73,3 93,3 

Vedno sveža hrana, 

pripravljena sproti 

f 2 0 4 4 19 29 0 0 3 5 20 28 

f% 6,7 0 13,3 13,3 63,3 96,7 0 0 10,0 16,6 66,7 93,3 

Prilagajanje dieti 

posameznikov 

f 1 0 3 2 19 25 2 0 0 1 15 18 

f% 3,3 0 10,0 6,7 63,3 83,3 6,7 0 0 3,3 50,0 60 

χ2 = 10,64 > χ2 (g = 4, α = 9,49) 

 

Tabela 10: Prikaz aritmetične sredine za vprašanje o zdravih napitkih v javnem vrtcu in 

varstvu otrok na domu 

 Javni vrtec Varstvo otrok 

na domu 

Aritmetična 

sredina 

Aritmetična 

sredina 

Mleko in mlečni izdelki 4,48 4,82 

Sadje 4,72 4,82 

Zelenjava 4,55 4,71 

Zdravi napitki 3,86 4,71 

Vedno sveža hrana, pripravljena 

sproti 

4,38 4,61 

Prilagajanje dieti posameznikov 4,56 4,61 
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Anketiranci v javnem vrtcu so povprečno ocenili, da imajo otroci v vrtcu veliko sadja (4,72), 

prav takšnega mnenja so tudi anketiranci, ki imajo otroke v varstvu na domu (4,82). Pri vseh 

postavkah so povprečne ocene višje in v prid varstvu na domu. Starši otrok v javnem vrtcu so 

najbolj skeptični pri tem, koliko imajo otroci zdravih napitkov v vrtcu. Koliko vzgojitelji 

upoštevajo dieto posameznikov in se ji prilagajajo, je v varstvu otrok na domu odgovorilo le 

60 % staršev, in sicer s povprečno oceno 4,61, v javnem vrtcu pa je to trditev ocenilo 83,3 % 

staršev z oceno 4,56. 

 

Vrednost χ2 je statistično pomembna, ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 

0,0 5%, trdimo, da se med javnim vrtcem in varstvom otrok na domu pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede količine zdravih napitkov. 

 

7.7 Višina denarnega prispevka 

 

V diplomskem delu sem raziskovala tudi mnenje staršev o višini denarnega prispevka, ki ga 

plačujejo za svojega otroka, glede na ponudbo in kakovost, ki ju zagotavljata javni vrtec in 

varstvo predšolskih otrok na domu. 

 

Hipoteza 7: Glede na ponudbo in kakovost, ki jo otrok prejema, je prispevek, ki ga starši 

plačujejo varstvu predšolskih otrok na domu, nižji v primerjavi s ponudbo in kakovostjo v 

javnem vrtcu. 

 

Tabela 11: Mnenje staršev o višini denarnega prispevka, ki ga plačujejo za svojega otroka 

Višina denarnega prispevka Javni vrtec Varstvo otrok na 

domu 

 f f% f f% 

Previsoka 7 23,4 2 6,7 

Ravno pravšnja 21 70 26 86,6 

Nizka 1 3,3 2 6,7 

Skupaj 29 96,7 30 100 

χ2 = 3,71 < χ2 (g = 2, α = 5,99) 
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Največ anketirancev v javnem vrtcu in varstvu otrok na domu meni, da je cena, ki jo plačujejo 

za svojega otroka, glede na ponudbo in kakovost, ki jo nudi vrtec, ravno pravšnja. In sicer v 

javnem vrtcu je takšnega mnenja 70 % staršev, v varstvu otrok na domu pa kar 86,6 % 

staršev. Da je cena previsoka, v javnem vrtcu meni 23, 4 % staršev in veliko manj v varstvu 

otrok na domu, in sicer 6,7 %. Da je cena nizka, pa je mnenja v javnem vrtcu 3,3 % staršev in 

v varstvu otrok na domu 6, 7 %. 

 

Nekateri anketiranci so svoje odgovore tudi utemeljili in predstavila jih bom po tem, 

kakršnega mnenja so bili starši.  

Višina denarnega prispevka je previsoka: 

Starši v javnem vrtcu so komentirali, da je višina denarnega prispevka previsoka: (1) glede na 

dohodke v zadnjem času; (2) cena bi morala biti v večji meri subvencionirana oz. lestvica 

drugačna; (3) previsoka glede osnovnih plač; (4) otrok v vrtcu veliko manjka, vendar se 

odšteje samo prehrana in (5) ker ne gledajo na višino kredita, ki ga imajo. V varstvu otrok na 

domu pa utemeljujejo, da je cena previsoka, ker je en izmed staršev brezposeln, drugi problem 

pa je, da imajo dva otroka in niso dobili mesta v javnem vrtcu, zato je strošek zelo visok. 

 

Višina denarnega prispevka je ravno pravšnja: 

V javnem vrtcu starši komentirajo, da je cena ravno pravšnja: (1) ker gredo otroci radi v vrtec, 

kjer se veliko naučijo; (2) vzgojiteljice so skrbne in pozorne; (3) ravno pravšnja glede na 

družinski standard; (4) zavedajo se, da je treba pokriti veliko stroškov (plače zaposlenih, 

materialne, investicijske in vzdrževalne stroške) in ustanovitelj vsega tega ne more financirati 

iz svojega žepa; (5) glede na to, da je otrok osem ur v vrtcu in (6) ker je delo odgovorno. V 

varstvu otrok na domu pa starši menijo, da je cena ravno pravšnja: (1) če upoštevajo delo 

vzgojiteljic in ostale stroške; (2) zaradi kakovosti; (3) ne predstavlja visoke postavke v 

družinskem proračunu; (4) cena je s trenutnimi dohodki sprejemljiva; (5) visoka kakovost 

glede na storitev, ki jo vrtec nudi; (6) vrtec veliko nudi za ceno, ki jo plačujejo, tudi v javnem 

vrtcu pričakujejo takšno ceno glede na dohodke, ki jih prejemajo; (7) ker vložijo res veliko 

energije in dobre volje ter otrokom zagotavljajo vse in še več kot v javnem vrtcu. 

 

Višina denarnega prispevka je nizka: 

Starši, ki imajo otroka v javnem vrtcu, so mnenja, da je cena nizka zaradi subvencije. Starši 

otrok v varstvu na domu pa menijo, da je cena nizka, če primerjajo ponudbo z javnim vrtcem 

in tudi zato, ker je subvencionirana s strani občine. 
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Vrednost χ2 ni statistično pomembna, ničelno hipotezo obdržimo. Med javnim vrtcem in 

varstvom otrok na domu se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede višine denarnega 

prispevka, ki ga plačujejo za svojega otroka. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskovala zadovoljstvo staršev s ponudbo in kakovostjo storitev v 

javnih vrtcih in pri varstvu predšolskih otrok na domu. 

 

Tako v javnem vrtcu kot v varstvu predšolskih otrok na domu so starši povprečno zelo 

zadovoljni z odnosom vzgojiteljice do otrok in s komunikacijo med starši in vzgojiteljico. 

Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, da bodo v javnem vrtcu nekoliko slabši, saj 

je po mojih izkušnjah sodeč v varstvu predšolskih otrok na domu v ospredju veliko več 

posvečanja posameznemu otroku, ker niso vezani na čas ali določeno načrtovano delo. Kar 

zadeva komunikacijo, imam izkušnje, da starši v javnem vrtcu veliko manj komunicirajo z 

vzgojiteljico, komunikacija ni tako sproščena ter jasna in jedrnata. Zelo dobro pa je, da so 

starši bolj zadovoljni z dejanskim odnosom vzgojiteljice do otrok kot pa s pričakovanim na 

papirju.  

 

V varstvu predšolskih otrok na domu so starši bolj zadovoljni z ureditvijo igralnice kot v 

javnem vrtcu. Pri ureditvi zunanjega igrišča so določene stvari, ki so v javnem vrtcu bolj 

urejene kot v varstvu predšolskih otrok na domu, in določene, ki so manj. Javni vrtec po 

mnenju staršev omogoča več raznovrstnih dejavnosti za otroke, bolje je poskrbljeno za 

varnost, teren igrišča je bolj razgiban in vsebuje tudi asfaltne površine ter ima zunanje 

sanitarije. Varstvo predšolskih otrok na domu pa ima več zelenih površin glede na število 

otrok, imajo več igrač in bolj je zaščiteno z ustrezno zunanjo ograjo.  

 

Malo sem skeptična ob takih rezultatih, saj ankete, ki so bile rešene v istih javnih vrtcih in 

istih varstvih predšolskih otrok na domu, prikazujejo zelo različne podatke. To pomeni, da se 

pogledi staršev zelo razlikujejo ali pa so odgovori površni. Najbolj se to kaže pri odgovoru, da 

imajo zunanje sanitarije, saj je pri varstvu predšolskih otrok na domu to pritrdilno odgovoril le 

en od staršev. Če bi imeli zunanje sanitarije, bi moralo biti vsaj toliko odgovorov pritrdilnih, 

kolikor je bilo rešenih anket v določenem varstvu predšolskih otrok na domu. 

 

Pri ocenjevanju količine določene vrste prehrane, ki jo otrok prejme, so starši za malenkost 

bolje ocenili prehrano v varstvu predšolskih otrok na domu kot v javnem vrtcu. Največja 
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razlika se pojavi pri količini zdravih napitkov. Pri trditvi, kako ocenjujejo prilagajanje dieti 

posameznikov, je veliko staršev pustilo prazen odgovor, v javnem vrtcu skoraj ena petina, v 

varstvu predšolskih otrok na domu pa skoraj polovica. To kaže, da veliko staršev, predvsem 

tistih, katerih otroci nimajo diete, ni seznanjenih s to informacijo. 

 

Višina denarnega prispevka, ki ga starši plačujejo za svojega otroka, je glede na ponudbo in 

kakovost javnih vrtcev in varstva otrok na domu po mnenju staršev povprečno nižja v varstvu 

otrok na domu kakor v javnem vrtcu.  

 

Pričakovala sem, da se bodo rezultati med javnim vrtcem in varstvom predšolskih otrok na 

domu bolj razlikovali. Raziskava je pokazala, da so v večini primerov zelo visoke ocene, tako 

pri javnem vrtcu kot varstvu predšolskih otrok na domu, kar pomeni, da je ponudba in 

kakovost pri obeh visoka. Starši, vključeni v raziskavo, pa menijo, da je ponudba storitev 

malenkostno boljša pri varstvu predšolskih otrok na domu. Statistično pomembne razlike v 

pogledih staršev se pojavljajo le pri ureditvi notranjosti vrtca in zunanjih površin ter pri 

prehrani. 
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10 PRILOGE 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK (ZA STARŠE OTROK V JAVNEM VRTCU) 

Spoštovani! 

Sem Marta Čebulj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. Pri 

izdelavi diplomskega dela z naslovom Ponudba in kakovost v javnih in zasebnih vrtcih 

potrebujem Vašo pomoč. Prosila bi Vas, da iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja. Že 

vnaprej se Vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas, izpolnili anketni vprašalnik in mi s tem 

omogočili opraviti raziskovalno delo. Podatke bom uporabila le v namen diplomskega dela. 

Hvala! 

Navodilo: Pri vsakem vprašanju obkrožite črko pred odgovorom oziroma pri določenih 

vprašanjih sledite dodatnim navodilom. 

 

1. Kateri je bil bistveni razlog za vključitev Vašega otroka v javni vrtec? Obkrožite 

izbrani odgovor! 

a) kakovost dela                          

b) bližina doma                                                               

c) vrtec je imel edini prosto mesto    

d) cena                          

e) priporočili so mi ga prijatelji, znanci                  

f) drugo __________________________________________________ 

 

2. Kakšen bi moral biti po Vašem mnenju odnos vzgojiteljice do otroka? Prosim, ocenite 

odnos od 1 do 5. (1 pomeni »zelo slab«, 5 pomeni »zelo dober«). 

a) Upoštevati mora individualne potrebe otroka.       1      2       3      4       5  

b) Imeti mora enakopraven odnos do vseh otrok.      1      2       3      4       5 

c) Do vseh otrok izraža ljubeč odnos.                        1      2       3      4       5   

d) Pri svojem delu je strokovna.                                 1      2       3      4       5 

e) Je komunikativna z otroki                                      1      2       3      4       5 

 

3. Kako bi ocenili odnos vzgojiteljice do Vašega otroka? (1 pomeni »zelo slab«, 5 

pomeni »zelo dober«)? 

f) Upošteva individualne potrebe otroka.              1      2       3      4       5  

g) Ima enakopraven odnos do vseh otrok.             1      2       3      4       5 

h) Izraža ljubeč odnos do otrok.                            1      2       3      4       5   

i) Pri svojem delu je strokovna.                            1      2       3      4       5 

j) Je komunikativna z otrokom.                            1       2       3      4       5 
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4. Ocenite komunikacijo med Vami in vzgojiteljico Vašega otroka? (1 pomeni »sploh se 

ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma se strinjam« s trditvijo) 

a) Vzgojiteljica si vzame čas za komunikacijo.                              1    2    3    4    5 

b) V komunikaciji je sproščena.                                                      1    2    3    4    5 

c) V komunikaciji je prisotno medsebojno spoštovanje.                 1    2    3    4    5 

d) Vzgojiteljica me pozorno posluša in ne razmišlja o čem drugem ali je miselno 

odsotna.                                                                                        1    2    3    4    5 

e) Vzgojiteljica me dejavno posluša – je z mano v stiku z očmi.    1    2    3    4    5 

f) Je jasna in jedrnata.                                                                       1    2    3    4    5 

 

5. Ali ste zadovoljni z ureditvijo igralnice (igrače, knjige in ostali material za delo in 

igro)? 

a) da, sem zelo zadovoljen/zadovoljna 

b) da, sem zadovoljen/zadovoljna 

c) nimam mnenja 

d) ne, nisem zadovoljen/zadovoljna 

 

Prosim Vas, da na kratko utemeljite svoj odgovor: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Kakšni so Vaši pogledi na ureditev zunanjega igrišča? Obkrožite lahko več trditev, s 

katerimi se strinjate! 

 

a) Imajo dovolj zelenih površin glede na število otrok. 

b) Imajo raznovrstna igrala (enostavna, sestavljena in kompleksna). 

c) Otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v 

zasebnost skladno s kurikulom in programom vrtca. 

d) Poskrbljeno je za varnost (pod tobogani, gugalnicami mehke podlage). 

e) Imajo dovolj igrač (lopatke, kanglice) za igro na prostem. 

f) Teren igrišča je razgiban. 

g) Imajo zunanje sanitarije. 

h) Poleg zelenih površin imajo tudi asfaltne površine. 

i) Igrišče je zaščiteno z zunanjo ustrezno ograjo. 
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7. Kako ocenjujete količino določene vrste prehrane (1 pomeni »premalo«, 5 pomeni 

»dovolj«)? 

a) mleko in mlečni izdelki                                  1            2            3             4             5 

b) sadje                                                                1            2            3             4             5 

c) zelenjava                                                         1            2             3             4            5 

d) zdravi napitki                                                  1            2             3             4            5 

e) hrana, pripravljena sproti in vedno sveža       1            2             3             4            5 

f) prilagajanje dieti posameznikov                     1            2             3             4            5 

g) drugo: ____________________________________________________________ 

 

8. Kakšno je Vaše mnenje o višini denarnega prispevka, ki ga plačujete za svojega otroka, 

glede na ponudbo in kakovost, ki ju zagotavlja javni vrtec? 

a) previsoka 

b) ravno pravšnja 

c) nizka 

 

Prosim Vas, da na kratko utemeljite svoj odgovor: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Za konec Vas prosim še za naslednje podatke:  

Vaš spol:          M             Ž 

 

Starost Vašega otroka: 

a) 1–2 leti 

b) 2–3 leta 

c) 3–4 leta 

d) 4–5 let  

e) 5–6 let 

 

Izobrazba: 

a) končana osnovna šola 

b) končana srednja ali poklicna šola 

c) končana višja ali visoka šola 

d) končana univerzitetna šola/magisterij/doktorat 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 
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ANKETNI VPRAŠALNIK (ZA STARŠE OTROK V VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK 

NA DOMU) 

Spoštovani! 

Sem Marta Čebulj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. Pri 

izdelavi diplomskega dela z naslovom Ponudba in kakovost v javnih in zasebnih vrtcih 

potrebujem Vašo pomoč. Prosila bi Vas, da iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja. Že 

vnaprej se Vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas, izpolnili anketni vprašalnik in mi s tem 

omogočili opraviti raziskovalno delo. Podatke bom uporabila le v namen diplomskega dela. 

Hvala! 

Navodilo: Pri vsakem vprašanju obkrožite črko pred odgovorom oziroma pri določenih 

vprašanjih sledite dodatnim navodilom. 

 

1. Kateri je bil bistveni razlog za vključitev Vašega otroka v varstvo predšolskih otrok na 

domu? Obkrožite izbrani odgovor! 

a) kakovost dela                          

b) bližina doma                                                          

c) vrtec je imel edini prosto mesto    

d) cena                          

e) priporočili so mi ga prijatelji, znanci                  

f) drugo  __________________________________________________ 

 

2. Kakšen bi moral biti po Vašem mnenju odnos vzgojiteljice do otroka? Prosim, ocenite 

odnos od 1 do 5. (1 pomeni »zelo slab«, 5 pomeni »zelo dober«)? 

 

a) Upoštevati mora individualne potrebe otroka.       1      2       3      4       5  

b) Imeti mora enakopraven odnos do vseh otrok.      1      2       3      4       5 

c) Do vseh otrok izraža ljubeč odnos.                        1      2       3      4       5   

d) Pri svojem delu je strokovna.                                 1      2       3      4       5 

e) Je komunikativna z otroki.                                     1      2       3      4       5 

 

3. Kako bi ocenili odnos vzgojiteljice do Vašega otroka? (1 pomeni »zelo slab«, 5 

pomeni »zelo dober«)? 

a) Upošteva individualne potrebe otroka.      1      2       3      4       5  

b) Ima enakopraven odnos do vseh otrok.      1      2       3      4       5 

c) Izraža ljubeč odnos do otrok.                      1      2       3      4       5   

d) Pri svojem delu je strokovna.                      1      2       3      4       5 

e) Je komunikativna z otrokom.                      1       2       3      4       5 
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4. Ocenite komunikacijo med Vami in vzgojiteljico Vašega otroka?(1 pomeni »sploh se 

ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma se strinjam« s trditvijo) 

 

a) Vzgojiteljica si vzame čas za komunikacijo.                                1    2    3    4    5 

b) V komunikaciji je sproščena.                                                        1    2    3    4    5 

c) V komunikaciji je prisotno medsebojno spoštovanje.                   1    2    3    4    5 

d) Vzgojiteljica me pozorno posluša in ne razmišlja o čem drugem ali je miselno 

odsotna.                                                                                           1    2    3    4    5 

e) Vzgojiteljica me dejavno posluša –  je z mano v stiku z očmi.      1    2    3    4    5 

f) Je jasna in jedrnata.                                                                          1    2    3    4    5 

 

5. Ali ste zadovoljni z ureditvijo igralnice (igrače, knjige in ostali material za delo in 

igro)? 

a) da, sem zelo zadovoljen/zadovoljna 

b) da, sem zadovoljen/zadovoljna 

c) nimam mnenja 

d) ne, nisem zadovoljen/zadovoljna 

 

Prosim Vas, da na kratko utemeljite svoj odgovor: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Kakšni so Vaši pogledi na ureditev zunanjega igrišča? Obkrožite lahko več trditev, s 

katerimi se strinjate! 

 

a) Imajo dovolj zelenih površin glede na število otrok. 

b) Imajo raznovrstna igrala (enostavna, sestavljena in kompleksna). 

c) Otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v 

zasebnost skladno s kurikulom in programom vrtca. 

d) Poskrbljeno je za varnost (pod tobogani, gugalnicami mehke podlage). 

e) Imajo dovolj igrač (lopatke, kanglice) za igro na prostem. 

f) Teren igrišča je razgiban. 

g) Imajo zunanje sanitarije. 

h) Poleg zelenih površin imajo tudi asfaltne površine. 

i) Igrišče je zaščiteno z zunanjo ustrezno ograjo. 
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7. Kako ocenjujete količino določene vrste prehrane (1 pomeni »premalo«, 5 pomeni 

»dovolj«)? 

a) mleko in mlečni izdelki                                 1            2            3             4             5 

b) sadje                                                               1            2            3             4             5 

c) zelenjava                                                        1            2             3             4            5 

d) zdravi napitki                                                 1            2             3             4            5 

e) hrana, pripravljena sproti in vedno sveža      1            2             3             4            5 

f) prilagajanje dieti posameznikov                    1            2             3             4            5 

g) drugo: ____________________________________________________________ 

 

8. Kakšno je Vaše mnenje o višini denarnega prispevka, ki ga plačujete za svojega otroka, 

glede na ponudbo in kakovost, ki ju zagotavlja varstvo predšolskih otrok na domu? 

a) previsoka 

b) ravno pravšnja 

c) nizka 

 

Prosim Vas, da na kratko utemeljite svoj odgovor: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Za konec Vas prosim še za naslednje podatke:  

Vaš spol:          M             Ž 

 

Starost Vašega otroka: 

a) 1–2 leti 

b) 2–3 leta 

c) 3–4 leta 

d) 4–5 let  

e) 5–6 let 

 

Izobrazba: 

a) končana osnovna šola 

b) končana srednja ali poklicna šola 

c) končana višja ali visoka šola 

d) končana univerzitetna šola/magisterij/doktorat 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 


