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Ne glede na to, za katero pot se odločiš, vedno se bo našel kdo, ki ti bo govoril, da se motiš. 

Vedno prihaja do težav, ki te skušajo pripraviti do prepričanja, da imajo tvoji kritiki prav. Za 

to, da si začrtaš pot delovanja in ji slediš do konca, je potreben pogum. 

(Ralph Waldo Emerson, 1803 – 1882) 

 



 

II 

 

POVZETEK 

V magistrski nalogi analiziramo dejavnike, ki bi dvignili raven kakovosti življenja v družini, 

ter kritično ovrednotimo mnenja različnih avtorjev, ki o tej temi pišejo v strokovni literaturi. 

Hkrati ugotavljamo tudi razloge, zaradi katerih podjetja in ustanove ustanavljajo svoje vrtce. 

Analizirani dejavniki so naslednji: pomoč zaposlenim pri usklajevanju delovnih in zasebnih 

obveznosti v družini oziroma partnerskih zvezah, prihranek časa za skupno družinsko 

življenje, večja čustvena povezanost med starši in otroki v primeru varstva otroka znotraj 

podjetja, dvig ugleda podjetja ob ustanovitvi vrtca ipd. Vsi ti dejavniki lahko ključno vplivajo 

na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih. V empiričnem delu preverjamo mnenja, 

komentarje in odgovore na vprašanja, če bi starši lahko vpisali otroka v vrtec pri podjetju ali 

ustanovi, v kateri so zaposleni. Za raziskovanje smo uporabili kvantitativni raziskovalni 

pristop, v okviru katerega smo skušali z anketnim vprašalnikom ugotoviti poglede staršev 

predšolskih otrok na ustanovitev vrtca v podjetju. Na proučevanem vzorcu (N=104) smo 

ugotovili, da ženske na splošno vidijo več prednosti v ustanovitvi vrtca v podjetju kot moški 

anketiranci. Anketiranci, ki so se opredelili na vodstvenem položaju, pa dojemajo več 

prednosti ustanovitve vrtca v podjetju kot tisti, ki so na nevodstvenem položaju. V celoti smo 

iz odgovorov anketirancev lahko zasledili, da ima po njihovem mnenju podjetje majhno 

namero za ustanovitev lastnega vrtca. Med dejavniki, ki vplivajo na to, da bi podjetje 

ustanovilo vrtec, pa starši omenjajo predvsem več možnosti za učenje in razvoj otrok ter 

predvsem odločitev staršev, da si tega želijo. Iz rezultatov smo na koncu lahko razbrali, da bi 

bila več kot polovica staršev (60 %) pripravljena za vrtec v podjetju plačati toliko, kot 

trenutno plačujejo v javnem ali zasebnem varstvu. Rezultati so odraz mnenja staršev v 

podjetju BSH (Bosch and Siemens Home Appliances Group, 2014). 
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ABSTRACT 

The purpose of this master thesis is to evaluate different authors’ opinion  and to analyze and 

identify the factors that would help improve family’s living standards. Reasons for which a 

company would open onsite daycare center are looked for. This evolves factors such as: 

work-life balance, more free time for family, a higher degree of emotional connection 

between parents and children in case of private child care within the company, a better public 

reputation for companies etc. These factors can all have a significant influence on a decision 

to open a successful onsite daycare center. The empirical part of the thesis investigates 

parent’s opinions, comments and answers to questions related to intent to enroll their children 

in their employer’s onsite daycare center. We conducted a survey using a questionnaire to 

quantitatively investigate the opinion of parents with preschool children related to opening an 

onsite daycare center. The survey results show that women in general see more advantages in 

opening an onsite daycare canter in comparison to men. Furthermore, employees in 

management positions, in comparison to other employees, see more forthcomings in an onsite 

daycare centers. But in general they all think that the company they work for has little interest 

in opening such center. The parents that support onsite daycare centers see more potential for 

children to learn and develop. 60 % of the people who completed the questionnaire are 

willing to pay the same amount of money for childcare as they pay in a public or private 

daycare centers. The results reflect the BSH company employees' opinion (Bosch and 

Siemens Home Appliences Group, 2014). 
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I. UVODNE MISLI 

Pogled na otroštvo in vzgojo je tekom časa doživljal številne spremembe. Otrok je bil v 19. 

stoletju, po pojmovanju odraslih, po naravi slab, brez človeških pravic in po navadi tudi brez 

človeških dobrin, skrivnost vzgoje pa utelešena v palici (Puhar, 2004). A. Švab (2001) pravi, 

da so pogledi na otroštvo in tudi na otroka kot osebnost odvisni od kulturnih, zgodovinskih, 

socialnih in političnih dejavnikov. Po mnenju avtorice se spreminjajo glede na družbene 

razmere kot tudi glede na spremembe v družinskem življenju (Švab, 2001).  M. Batistič 

Zorec pa je mnenja, da sta otrok in otroštvo družbena konstrukta, ki vplivata na to, kakšen 

odnos imamo do otrok in kako z njimi ravnamo (Hart, po Batistič Zorec, 2009).  To po 

mnenju avtorice razkriva že etimološki izvor besed otrok in fant, ki sta v različnih slovanskih 

jezikih v preteklosti pomenili tudi služabnik, tlačan, suženj, paž in hlapec. Na kulturno, 

zgodovinsko in družbeno variabilnost koncepta otroštva kažejo tudi njegove mnogotere 

reprezentacije v preteklosti, od otroka kot pomanjšanega odraslega in grešnega bitja do 

otroka kot tabule rase in nepokvarjenega bitja, potrebnega zaščite (Devjak in Zidar, 2008). 

Otrok danes velja za »občutljivo, a v svojem bistvu nepokvarjeno bitje, ki ga je potrebno z 

vzgojo zaščititi« (Batistič Zorec, 2003). Danes bi lahko rekli, kot pravi M. Batistič Zorec, da 

je otrok »objekt intenzivne čustvene investicije in avtentična vrednost« (prav tam: 51). 

Masten in O’Doughetry Wright (2010) sta raziskala, da že dojenčki in malčki razvijejo nekaj 

temeljnih spoznanj o zunanjem svetu in pojavih v njem. Sposobni so temeljnega razvrščanja 

predmetov, imajo rudimentarno predstavo o številih, sposobni so odloženega posnemanja. 

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2009)  pišejo, da otroci že v začetku zgodnjega 

otroštva razvijejo spoznanja o količini snovi, temeljne pojme o velikosti, masi predmetov idr., 

ki jih z učenjem lahko še spodbudimo (prav tam).  Za razvoj posameznikovih socialnih 

odnosov in navezanosti pa je ključno socialno okolje. Le to naj bi otrokom omogočalo že v 

najzgodnejšem obdobju temelje v medosebnih odnosih v njhovi prihodnosti (Masten, in 

O’Doughetry Wright, 2010). V sodobni slovenski raziskavi so avtorice (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Podlesek, 2012) izpostavile pomen govora. Ta predstavlja pomembno 

področje otrokovega razvoja, in raziskava, ki je bila opravljena, je pokazala povezanost med 

otrokovim pripovedovanjem zgodb in izobrazbo staršev (prav tam). Pri tem ne smemo 

pozabiti, da je želja vsakega starša danes, vzgojiti čim bolj uspešnega, vsestranskega in 

srečnega posameznika. Težava se velikokrat pojavi pri tempu in načinu življenja, ki v razviti 



Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

2 

 

 

družbi povzročata, da imajo starši vse manj časa za vzgojo svojih otrok. Starševstva brez 

primernega varstva si skoraj ni več mogoče predstavljati. 

V začetnem delu magistrskega dela se bomo najprej poglobili v zgodovino predšolske vzgoje 

v svetu in pri nas. Danes je namreč institucionalna vzgoja postala nepogrešljiv dejavnik 

pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke (Ribič, 2006), njena temeljna naloga pa je 

»izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih 

in duševnih sposobnosti« (ZVrt, 1996, 2005: 2. člen).  Že v prvem poglavju želimo opozoriti 

na ugotovitve o dolgotrajnih učinkih predšolske vzgoje in njenem pozitivnem vplivu na 

otrokov razvoj, uspešnost v šoli in integracijo v socialno okolje, ki (Marjanovič Umek, 

Fekonja, Kavčič, Poljanšek, 2002) povzročajo, da se vse bolj zavedamo tudi pomena 

kakovostne vzgoje v najzgodnejšem obdobju. Pogledali bomo, kako je to urejeno v drugih 

evropskih državah; izpostavljene so Nemčija, Italija, Hrvaška in Norveška, saj bomo v 

zadnjem poglavju teoretičnega dela navedli primere prakse iz teh držav. V tem poglavju bo 

več povedanega tudi o modelih predšolske vzgoje, ki jih poznamo. 

V drugem poglavju bomo predstavili pravno formalni okvir za ustanavljanje javnih in 

zasebnih vrtcev pri nas. Po navedbah Glasserja (1991)  ne smemo zanemariti dejstva, da so 

prvi ustanovljeni vrtci bili zasebni, šele kasneje je prišla tudi želja po javnih vrtcih. Danes se 

zasebni vrtec ustanovi predvsem za posebne skupine ali za posebne namene dela z  otroki in 

se izvaja po različnih načelih (prav tam: 74−78).  Kako pa je s to temo pri nas, bomo povedali 

prav v tem poglavju, kjer bo nekaj besed namenjenih tudi Kurikulumu za vrtce, ki je 

nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih pri nas (Kurikulum, 

1999).   Nadaljujemo z osrednjim problemom naloge, ki je povezan z ustanovitvijo vrtca v 

sklopu podjetja, zato ne moremo mimo poglavja, v katerem poudarimo pomembnost 

zaposlovanja žensk. 

Zaposlene matere predšolskih otrok nujno potrebujejo varstvo svojih otrok. Lahko so 

zaposlene v javni upravi ali v gospodarstvu. Povsod jim državno-socialistični sistem ali 

model etatistične pedagogike, ki se je pojavil s koncem 2. svetovne vojne in je trajal do leta 

1950, v kateri ima glavno vlogo  nadzornika prav država, nič ne koristi, če »legalnih« storitev 

varstva ni dovolj na razpolago (Kolarič in dr. 2002: 60). Prav ta pedagogika je po besedah T. 

Vonta (2009) prinesla kljub mnogim kritikam, ki sta jih izpostavila tudi Schmidt (1982) in 

Pediček (1990), vendarle neke pozitivne premike pri organizirani skrbi za otroke. Uspešna 

podjetja v zadnjem času iščejo pametne rešitve za investiranje svojega dobička. Ker je njihov 
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cilj ustvariti ne le prijetno, ampak tudi družinam prijazno okolje, velikokrat iščejo priložnosti, 

kako delovno ozračje približati tudi zasebnemu življenju. 

Rešitev se pokaže tudi v ustanovitvi varstva v sklopu podjetja, o čemer pišemo v 

nadaljevanju. M. Batistič Zorec v svojem delu omenja, da prav vsak otrok v vrtcu napreduje, 

še posebej pomembna pa je sistematična predšolska vzgoja za otroke iz manj spodbudnih 

okolij, saj lahko bistveno pripomore k zmanjšanju primanjkljaja, ki izhaja iz družinske vzgoje 

(Batistič Zorec, 2001).  Velikokrat je rešitev za to tudi ustanovitev vrtca v sklopu podjetja. 

Najpomembnejše pri tem je to, da z vlaganjem v kakovostne storitve zgodnjega otroštva 

lahko prav delodajalcem prinese izboljšanje prihodnjega števila zaposlenih (Heckman & 

Masterov, 2004). Nadaljujemo s podpoglavjem, v katerem ugotavljamo razloge, znotraj 

katerih podjetja in ustanove ustanavljajo svoje vrtce. Eden izmed njih je tudi delovni čas 

staršev, ki se iz leta v leto podaljšuje. Otroci zaposlenih staršev namreč posledično preživijo 

vse več časa v javnem ali zasebnem varstvu in vzgoji, udeležujejo se številnih tečajev ali 

raznih interesnih dejavnosti. Tako otroci preživijo s starši vse manj časa zaradi 

preobremenjenosti z lastnimi obveznostmi (Ule in Kuhar 2003). Pri vseh finančnih pogledih 

in delodajalčevi vlogi pa iz pedagoškega vidika nikakor niso zanemarljivi cilji ustanovitve in 

programi, ki jih ponujajo že obstoječi vrtci v sklopu podjetja. O tem pišemo v  tem poglavju.  

V predzadnjem poglavju teoretičnega dela, bomo analizirali prednosti in slabosti takšnih 

vrtcev. Glede na avtorje Benson in Whatley (1994), Sprague (1998) in McIntyre (2000), 

najdemo mnogo prednosti, ki bi delodajalce usmerile k odprtju vrtca v podjetju, hkrati pa 

glede na omenjene avtorje lahko hitro najdemo tudi slabosti. 

Teoretična izhodišča bomo zaključili s primeri prakse. Ker je delež otrok, ki so vključeni v 

javno in zasebno varstvo in vzgojo v porastu, so nekatera podjetja, kot na primer Lek in 

Gorenje, že  zelo hitro pričela razmišljati o vrtcu v okviru podjetja (Kozjek, 2010). Opisali 

bomo primere vrtca Beiersdorf iz Nemčije, Univerze na Norveškem, italijanskega vrtca 

podjetja Tetra Pak, ki ga je po naročilu gradilo podjetje Riko iz Slovenije ter korporacijski 

vrtec VIPnet na Hrvaškem. 

V empiričnem delu bomo preverili stališča in mnenja staršev predšolskih otrok, zaposlenih v 

podjetju BSH - Bosch and Siemens Home Appliances Group, o ustanovitvi vrtca v sklopu 

podjetja pri njih. Z rezultati želimo razkriti poglede anketiranih staršev o pomenu ustanovitve 

takšnega vrtca v  uspešnem podjetju.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 PREDŠOLSKA VZGOJA V SLOVENIJI IN V SVETU 

1.1 ORGANIZIRANOST PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI IN 

NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 

Eden prvih, ki je poudarjal, kako pomembna je predšolska vzgoja, je bil Jan Amos 

Komensky1, ki je dejal, da je za otroka od prvega do šestega leta pomembna domača vzgoja -

materinska šola. Srednjeveški sholastični sistem je pričel rušiti Jean Jacques Rosseau2, ki je 

poudarjal, da je vso pozornost potrebno nameniti naravnemu nagnjenju posameznika in 

pravici otroka, da se razvije po lastnih sposobnostih. Šele Pestalozzi3 se je držal načela, naj 

vzgoja rabi ljudstvu, kar naj bi pomenilo, da bi vzgoja pomagala ljudem, ki živijo v bedi in 

temi. Razvoj predšolske vzgoje pri nas pa sega po navedbah Pavličeve (1991: 30), ki se 

sklicuje na Valvasorjev zapis, že v leto 1041, ko je na Slovenskem Pavel Berlach ustanovil 

neke vrste sirotišnico, v kateri so otroke izučili za poklic (Pavlič, 1991). 

Leta 1756 se prične omenjati najstarejši zapis o otroškem vrtcu v Mariboru, pod vodstvom A. 

Magisshraut in njenega sina (Pavlič 1984: 4; Pavlič 1991: 31).  Z drugo polovico 19. stoletja, 

ko je prebivalstvo pričelo naraščati, so leta 1834 v Kranjski hranilnici ustanovili prvo otroško 

zavetišče4 za otroke stare od dve do pet let. To zavetišče je bilo financirano s strani 

premožnejšega sloja in prav zato takšnih zavodov ni bilo najti drugje kot v Ljubljani, 

Celovcu, Kopru in Trstu (Slokar 1963: 119). Ta zavetišča so bila po zgledu Fröblovih5 

vrtcev, ki je uresničeval zamisli Komenskega,  namenjena otrokom od dveh let naprej in  so 

se kasneje odprla tudi v vseh večjih slovenskih krajih. Namenjena so bila predvsem 

zaposlenim materam, otroke pa so učili molitvic, svetopisemskih izrekov, petja cerkvenih 

                                                 
1 Jan Amos Komensky (1592-1670), utemeljitelj potrebe po predšolski vzgoji, ki je njeno vsebino tudi razčlenil. 
2 Jean Jacques Rousseau (1712-1778), je avtor knjige »Emil ali o vzgoji«. 

3 Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) je posvetil svoje življenje vzgoji siromašnih otrok (Pavlič, 1991). 

4  Pri zavetiščih po besedah Pavličeve (1991: 21) ni bil poudarek na vzgoji temveč na negovanju otrok. Njihov 

prvotni namen je bil sprejemati otroke v varstvo, ker so matere morale opravljati delo. 

5 Fröbel  (Pavlič, 1991: 18) je nedvomno prvi razvil sistem predšolske vzgoje. Posvečal se je tako metodiki kot 

tudi primernim didaktičnim sredstvom, hkrati pa je vedno opozarjal na nenadomestljivost družinske vzgoje v 

predšolskem obdobju. Prav on je leta 1837 (Spodek, 1993; Bergant 1980, povzeto po Vonta, 2009) odprl 

institucijo za predšolske otroke, imenovano »Zavod za razvoj ustvarjalnega spodbujanja dejavnosti otrok in 

mladine«, ki ga je kasneje preimenoval v »kindergarten«. 
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pesmi in jih vzgajali v poslušne, redoljubne ljudi s smislom za čistočo (Pavlič 1991: 44). 

Tako kot marsikje po Evropi (Belgija, Anglija, Nemčija, Avstrija), npr. z začetkom zdravnika 

Firmana Marbeaua v Franciji, so želeli tudi v Sloveniji ustanoviti jasli (fr. crèches) za otroke, 

mlajše od dveh let. Leta 1853 so na seji glasovali zanje, vendar so po mnenju dr. Ivana 

Čuberja (Slokar, 1963)  zavrnili predlog. Čuber je namreč prepričal občinske svetnike, da v 

Ljubljani, kjer sta bila takrat le sladkorna rafinerija in bombažna predilnica (kjer delajo 

odrasle deklice), ne smejo ustanoviti jasli, saj je premalo trajnih zaposlitev in bi bile jasli le 

strošek za samo občino, medtem ko bi žene ostale brez zaposlitve (prav tam: 120). Do leta 

1869 so zato za te ustanove skrbeli posamezniki, cerkveni redovi in razna društva. Do takrat 

je v Ljubljani deloval le en vrtec, imenovan zavetišče ali detišnica, kjer sta bili zaposleni dve 

vrtnarici, v njem pa je bilo 77 deklic in 85 dečkov. V Kopru in Piranu pa poročajo iz 

takratnega časa o treh vrtcih in 40 vrtnaricah ter kar 471 otrocih (Pavlič 1991: 45). Leta 1872 

sta prišla na dan dva pravna dokumenta, ki sta pričela predšolsko vzgojo postavljati v svoje 

tirnice: Ministrski razpis o otroških vrtcih in tem sorodnih zavodih ter Ministrski ukaz, s 

katerim se izdajajo določila o otroških vrtcih in njih podobnih zavodih. Slednjemu je bilo 

priloženo tudi glavno navodilo za poučilo okrajnim šolskim nadzornikom glede otroških 

vrtcev in sorodnih zavodov. Ti vrtci so bili namenjeni otrokom od treh let pa vse do vstopa v 

osnovno šolo. Poskrbeli so tudi za mlajše otroke, ki so jim nudili »jaslice« ali »strežni 

zavod«. Otroci premožnejših staršev pa so že takrat lahko obiskovali zasebne vrtce (Heinz 

1895: 217). Po letu 1880 se je mreža vrtcev pričela širiti. Po navedbah Pavličeve (1991) je 

leta 1883 bil že viden napredek, saj se je pod vodstvom društva Sloga odvijal tečaj za vodenje 

vrtcev. V tem tečaju se je izobrazilo precej vrtnaric, hkrati pa je leta 1908 izšla tudi knjiga z 

naslovom »Navodila otroškim vrtnaricam«. Ne le razvoj pri nas (Vonta, 2009), tudi v tujini je 

med tem časom bil viden napredek in tako je leta 1911 nastala ustanova »nursery school« v 

Angliji. V Londonu so z namenom, da bi pomagali revnim otrokom, ustanovili model 

organiziranega varstva otrok. 

V tem času je v Italiji nastajal tudi koncept Marie Montessori6. Pri nas je po navedbah S. 

Pavlič (1991) leta 1912 vzgojiteljica v Tržaških vrtcih, A. Grmek, objavila prispevek, v 

katerem je pisala o takratnih razmerah v vrtcih. Omenjala je 80-100 otrok na eno vrtnarico, 

zagovorništvo Fröblovih idej in preprost material za ustvarjanje (1992, v: Batistič Zorec, 

2003). Med prvo svetovno vojno  se po poročanju A. Šavli omenjajo t. i. begunski vrtci. V 

                                                 
6 O konceptu Marie Montessori bomo več povedali v poglavju, kjer omenjamo programe v vrtcih. 
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njih so bili predvsem otroci, katerih očetje so bili v vojski, matere pa so bile zaposlene. Že 

leta 1918 je število gojencev naraslo na 80 (1973: 99-118). Leta 1929 je pričel veljati Zakon 

o narodnih šolah. S tem je prišel izjemen napredek, saj so glede na njegova določila morali v 

vsakem večjem mestu ustanoviti otroško zabavišče, če se je vanj vpisalo vsaj 30 otrok. V 

zabavišče so bili sprejeti tako dečki kot tudi deklice z dopolnjenim četrtim letom. V njem pa 

se ni smel izvajati pouk, ki je bil predviden za šole. V tem času pa je bilo poskrbljeno tudi za 

otroke do 4 leta, saj so zanje odprli dnevna zavetišča, ki so bila namenjena dojenčkom in 

otrokom do četrtega leta (Flere, 1929: 17-22). 

Z letom 1933 je prišlo do velikih sprememb, ki so že nakazovale zametke današnjih vrtcev. 

Ministrstvo je namreč izdalo odlok, da morajo vrtci (zabavišča in zavetišča) delati po 

določenih programih. V njih je bilo predvideno sledeče: vsak otrok mora imeti 6-8m2 

prostora, za 30-40 otrok morata biti zagotovljena dva prostora; eden za zabavišče in drugi, ki 

služi kot jedilnica in spalni prostor v enem (Pavlič, 1991). Med drugo svetovno vojno je na 

naše ozemlje prišlo precej okupatorjev. Z vsiljevanjem svoje kulture so bili najbolj uspešni 

prav Nemci, ki so vedeli, da bodo uspešni, če bodo v vrtce pričeli uvajati nemški jezik. Tako 

so uvedli žetvene vrtce za otroke, katerih starši so bili na delu (prav tam, 150-154). Po vojni 

pa do leta 1950 so se na področju predšolske vzgoje pričeli izjemni napredki. Ustanovila se je 

srednja strokovna šola za vzgojiteljice in enoletna šola za pomožne vzgojiteljice, za pomožno 

vzgojno osebje pa petmesečni tečaj (prav tam). Število vrtcev je naraščalo (Batistič Zorec, 

2003) in leta 1971 je bil sprejet zakon o varstveno-vzgojni dejavnosti za predšolske otroke. V 

tem času je bila težnja ustanovljenih Samoupravnih interesnih skupnosti tudi vključiti čim 

več otrok v vrtce. 

Od tega leta je na področju predšolske vzgoje 7 šlo samo še navzgor. Oblikovali so se 

oddelki, vzgojno osebje je pridobilo ustrezno izobrazbo in tako so strokovno postajali vse 

močnejši. Po letu 1985 se pričnejo v vzgojo in izobraževanje vse bolj vključevati tudi starši. 

Leto 1999 pa je bilo sploh prelomno, saj je takratni Vzgojni program za vzgojo in varstvo 

                                                 
7 Predšolska vzgoja je novejši pojem. Pred tem so se uporabljali predvsem izrazi materinska šola in otroško 

zavetišče.  Materinska šola (fr. école maternelle, it. scuola materna, nem. vorschule, ang. Infant school)  je 

nastala kot potreba po varstvu otrok zaposlenih mater. Cilj te vzgoje je bil predvsem priprava na delo (Batistič 

Zorec, 2003). V literaturi (Bahovec in Kodelja 1996) zasledimo različne izraze za poimenovanje ustanov za 

predšolske otroke,  npr. jasli »creche« v Franciji ali »asilo nido« v Italiji (varstveni vrtci). Za vrtec so se 

uveljavili izrazi »kindergarten«, »nursery school« ali npr. »day nursery«. »Preschool education« (Policy Briefs 

on Early Childhood, 2002) pa v Angliji za otroke od tretjega leta naprej. Prav tako je zaslediti različne izraze 

npr. Early childhood education/care and education/care/development /educare, za katere je uporaba odvisna, ali 

gre za poudarek na varstvu ali vzgoji (Bahovec E. D. in Kodelja Z., 1996). 
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predšolskih otrok zamenjal Nacionalni dokument Kurikulim za vrtce (1999), ki je v veljavi še 

danes in bomo o njem več povedali v drugem poglavju. 

Krek (1995) ugotavlja, da se je v zadnjih desetletjih delež predšolske populacije v državah 

EU bistveno povečal. Vključevanje v programe predšolske vzgoje in v različne druge 

organizirane oblike botruje dejstvo in splošno sprejeto strokovno stališče, da je predšolska 

vzgoja kakovostna in da pozitivno vpliva na razvoj in učenje predšolskih otrok. Otroci v 

vrtcu pridobijo tudi drugačne izkušnje kot v družini. Pri tem je pomembno predvsem dejstvo, 

da je predšolska vzgoja dopolnilna vzgoja k družinski (prav tam, 1995: 59). V nadaljevanju 

bomo zato na kratko opisali obstoječi sistem predšolske vzgoje v državah Evropske unije, za 

katere bomo v zadnjem poglavju podali tudi praktične primere sodelovanja s podjetji. 

V Nemčiji, kjer se oblika javnega vrtca imenuje Kindergarten, je pomemben »Zakon o 

varstvu otrok in mladine«, ki je bil sprejet leta 1996 in v življenju uveljavljen leta 1999.  

Zakon o vrtcih je tako kot pri nas temeljni dokument, ki določa delovanje vrtcev.  V njem so 

zapisana načela, da ima otrok pravico do izobraževanja in spodbujanja razvoja njegove 

osebnosti, družina pa je tista, ki sta ji jasli in vrtec le v podporo pri njihovem uveljavljanju 

izobraževalnega poslanstva (Starting Strong II: OECD, 2006). V literaturi je omenjeno, da v 

Nemčiji ločijo tri vrste najbolj razširjenega varstva: Delna oskrba za otroke dopoldne in 

popoldne; celodnevna oskrba (od jutra do konca popoldneva) in podaljšana dopoldanska 

ponudba (od jutra do kosila) (Eichenhofer, 2004: 125-176). Vrtec, ki  ima možnost tudi 

podaljšane oskrbe, traja od 5.30 do 20. ure, lahko pa tudi ob sobotah, nekateri pa imajo celo 

možnost nočitve otroka v vrtcu (prav tam). Vrtce obiskujejo otroci stari od tri do šest let. 

Otroci mlajši od treh let obiskujejo »Kinderkrippen« ali tako imenovane dnevno-varstvene 

centre. Za te otroke, ki so mlajši od treh let, si vlada v Nemčiji z »Zakonom o napredovanju 

otrok« 8 izredno prizadeva, da bi pospešila širjenje njihovega varstva. Prav tako želijo, da bi z 

omenjenim zakonom do konca leta 2013 vsem otrokom do tretjega leta zagotovili mesto v 

vrtcu. V varstvu zanje skrbita pomočnik in vzgojitelj, ki se zavzemata za to, da bi lahko starši 

usklajevali zaposlitev z varstvom, dajeta otroku znanje in ga vzpodbujata pri odkrivanju sveta 

skozi igro, ter mu pomagata, da je prehod iz predšolskega obdobja v obdobje šolanja čim 

lažji. Čeprav so se prvi vrtci pojavili v Nemčiji že pred 150 leti, ima šele od leta 1996 v 

                                                 
8 nem. Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (Vir: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=216&bes_id=10994&menu=1&sg=0&

aufgehoben=N&keyword=kinder) 
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Nemčiji vsak otrok pravico do obiskovanja le tega. Tako kot v Sloveniji tudi v Nemčiji po 

zakonu ustanavljajo in upravljajo z vrtci občine. Četudi imajo pravico do vrtca vsi otroci, se 

velikokrat zgodi, da ostanejo brez mesta v vrtcu. (Starting Strong II: OECD, 2006). Ker pa je 

izobrazba vzgojiteljev (»Erzieher«) na zelo šibki ravni, javni vrtci ne uživajo velikega ugleda, 

saj niti vsak tretji ne dobi ocene »dober« (prav tam). Skupine so večinoma heterogene in 

starostni obdobji nista razdeljeni tako kot pri nas na dva dela. Kurikularne smernice9 za 

otroke v Nemčiji zajemajo štiri glavna področja, ki so: gibanje, igra (oblikovanje, mediji), 

jezik,  narava (kulturno okolje). V Nemčiji imajo več poti usmerjanja predšolske vzgoje. 

Neprofitne organizacije (večinoma religijsko povezane) večinoma črpajo denar s strani dežel 

(16) in občin (pribižno 13.000), ki zagotavljajo financiraje s strani ministrstva. Občine, ki 

planirajo storitve vzgoje in izobraževanja, pa v primeru zasebnikov za to niso odgovorne. To 

v tem primeru ureja predvsem načelo subsidiarnosti, ki pomeni, da imajo prioriteto neprofitne 

zasebne organizacije, lokalna telesa pa vstopijo le takrat, ko zasebnih organizacij ni na voljo 

(prav tam).  

Prav v Nemčiji imajo največjo vlogo tudi religijska telesa in jo zato znotraj držav evropske 

unije (v nadaljevanju EU) dela unikatno. Sredstva za javno subvencionirane institucije, ki so 

namenjene predvsem otrokom  3-6 let, financirajo tako lokalna oblast (občine, krajevne 

skupnosti) kot tudi lokalni organi (sem štejemo cerkev, združenje staršev in podobno) in 

zvezne ter deželne oblasti, vse pogosteje pa je zaslediti tudi zasebne gospodarske institucije 

(npr. Waldorfski otroški vrtec) (Eichenhofer, 2004: 125-176 ). Od leta 2009 je višina plačila 

za varstvo predšolskega otroka odvisna od neto dohodka družine in tudi od števila otrok, ki so 

v varstvu. V primeru, da je v varstvu več kot en otrok, starši plačajo celoten znesek le za 

najmlajšega otroka, za starejšega pa morajo odšteti eno tretjino oziroma minimalno določeno 

višino. Za vse ostale otroke, ki so v varstvu, plačajo starši minimalni znesek (Germany, 

2009). Obveznosti plačila za starše so določene glede na to, koliko ur je otrok v vrtcu. Starši 

se lahko odločijo med tremi možnostmi, to je 25, 35 ali 45 ur.  Pri prvem programu otrokom 

kosilo ne pripada, pri drugem se vrtec sam odloči, ali bo kosilo priskrbel ali ne, v primeru, da 

starši izberejo tretji program, pa imajo otroci pravico tudi do toplega obroka (Germany, 

2009). Starši tako plačujejo izjemno nizki delež10 vrtca  za svoje otroke in to je v povprečju 

za prvega od 60 od 95 EUR mesečno (odvisno od števila ur, ki ga otrok preživi v vrtcu), za 

                                                 
9Nem. »Vereinbarung zu den grundsätzen über die Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder«, smernice 

iz leta 2003, ki so bile leta 2011 posodobljene. 
10 OECD navaja, da v povprečju v vsej Nemčiji starši plačajo približno 14 % stroškov, vendar se prispevki 

staršev razlikujejo širše po regijah, celo v deželah, predvsem glede na njihov dohodek (prav tam, 2006). 
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drugega od 45 do 72 EUR, za tretjega pa le med 15 in 24 EUR. Starši seveda plačujejo letno 

obvezni strošek  5 EUR za igrače, s katerimi se otroci igrajo (Eichenhofer, 2004). Vrtci pa 

niso brezplačni, ker niso del državnega šolskega sistema. Krek (1995) je v svojem delu precej 

kritičen do vzgojiteljev v Nemčiji. Omenja teorijo Wofganga Titzeja, ki pravi, da bo moralo 

miniti 20 let, preden bo imela Nemčija primerljivo izobrazbeno strukturo vzgojiteljic z 

ostalimi razvitimi državami. Čeprav se zadnje čase Nemčija trudi, pa vendarle predšolski 

vzgoji namenja premalo financ. Le 0,5 % BDP je malo, da bi dohitela razvite evropske 

države, ki za predšolsko vzgojo namenijo tudi dvakrat več denarja. Preseneča še podatek, da 

Nemčija ne zahteva za vzgojitelje posebnega visokošolskega izobrazbenega standarda, kar pa 

se do danes žal še ni spremenilo (prav tam). 

V Italiji, po navedbah OECD, so vrtci v Italiji namenjeni otrokom od tretjega leta dalje. Leta 

2003 so sicer uvedli reformo (zakon št. 54), ko naj bi otrokom omogočili vstop v vrtec že z 

dvema letoma in pol, vendar se je po finančni ureditvi zakonodaje leta 2006 ta možnost čisto 

razveljavila (OECD, 2001).  Za drugo starostno obdobje od tretjega do šestega leta (Scuola 

materna) je v Italiji zadolženo Ministrstvo za izobraževanje11, ki nudi celoletne programe za 

otroke, kjer se plačuje po večini le malica (okoli 70 eur/mesec). V poletnih mesecih pa 

navadno varstvo za otroke zagotovijo občine (prav tam12). Po podatkih (prav tam) je večji 

problem za otroke do treh let starosti, ki spadajo pod jaslične oddelke ali t. i. Asilo nido in je 

za njih zadolženo Ministrstvo za zdravje, lokalne socialne ali izobraževalne oblasti in 

predvsem zasebni ponudniki (prav tam). Predšolska vzgoja, čeprav ni obvezna, je v Italiji od 

leta 1991 prvo obdobje izobraževalnega sistema. Predšolska vzgoja in varstvo je organizirano 

v dveh različnih starostnih obdobjih, glede na starost otrok. Prvo obdobje, jasli za otroke od 

rojstva do tretjega leta, ki jih vrtci ponujajo, ni del izobraževalnega sistema in zato ne spada v 

pristojnosti Ministrstva za šolstvo, univerzo in raziskovanje (v nadaljevanju MIUR). O tem 

obdobju odločajo občine, ki vodijo neposredno zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v 

skladu s splošnimi merili, ki so določeni na regionalni ravni (EURYPEDIA, 2014) . Drugo 

obdobje pa je za otroke starejše od treh let in se imenuje Scuola dell'infanzia. To obdobje je 

del izobraževalnega sistema in spada v pristojnosti MIUR (prav tam). Predšolska raven 

izobraževanja v Italiji prispeva k afektivni, psihomotorični, kognitivni, moralni, verski in 

socialni razvojni stopnji otrok in spodbuja njihov potencial za vzpostavitev odnosov, za 

samostojnost, ustvarjalnost, učenje in za zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti. 

                                                 
11 Ministero della Pubblica Istruzione 
12 OECD Country Note  Early Childhood Education and Care Policy in Italy (2001) 
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Dejavnosti so usmerjene v pomoč pri socializaciji in omogočajo učenje ter razvoj otrok skozi 

igro, tako individualno kot v manjših skupinah. Pri tem pa zasledujejo cilj vzgojiti svobodne 

in odgovorne državljane, ki bodo aktivno sodelovali v celotni družbi (EURYPEDIA, 2014). 

V Sloveniji se velikokrat želimo ravnati po Skandinavskih državah, ki so nam na področju 

predšolske vzgoje za zgled. Predvsem si želimo imeti njihov sistem, ki omogoča večjo 

enakopravnost. Kljub temu, da je pri nas v zadnjem času v porastu odločanje očetov za 

porodniški dopust (Ule, M. in Kuhar, M. 2003),  pa je na Norveškem že precej časa izjemno 

velik odstotek očetov, ki se odločajo, da bodo koristili porodniški dopust. Starši se na primer 

na Norveškem po rojstvu otroka odločajo za porodniški dopust, ki traja eno leto in je plačan z 

80 % plače ali pa so doma 42 tednov in tako dobijo 100 % nadomestilo plače. Na Norveškem 

tako kot v Sloveniji sprejemajo v vrtce otroke od konca porodniške pa vse do dopolnjenega 

šestega leta starosti, ko otrok odide v šolo (Starting Strong II: OECD, 2006). Starši so s 

pomočjo javnih financ, ki jih je država oblikovala v mrežo za podporo družinam, pridobili 

enake možnosti za vse otroke ne glede na varstvo, izobraževanje ali vzgojo. Najmlajši imajo 

tako možnost, da jih starši vpišejo v jasli ali pa otroku priskrbijo varuško, ki je zaposlena s 

strani občine (prav tam, 2006). V knjigi Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje 

socialne in kulturne neenakosti (2009) avtorji  navajajo, da na Norveškem vrtci delujejo za 

otroke od enega leta pa vse do šestih let, ko tako kot pri nas otroci vstopijo v osnovnošolsko 

izobraževanje. Področje predšolske vzgoje ureja »Zakon o vrtcih« iz leta 2005. V tem 

obdobju so glavne dejavnosti, ki so zastopanje: varstvo, učenje in igra, zelo velik poudarek pa 

posvečajo tudi socialnim in jezikovnim spretnostim (prav tam: 166).  

Veliko bolj kot pri nas so na Norveškem razširjeni zasebni vrtci (tudi v okviru podjetja), kjer 

so lastniki vrtcev (tudi javnih) odgovorni, da institucije izpolnjujejo standarde in zahteve 

glede kakovosti in zakonodaje ter da pripravijo smernice. Posamezni vrtci sami izberejo 

metode in področja, ki temeljijo na lokalnih razmerah in potrebah, vendar v skladu z 

nacionalnimi predpisi in smernicami (Structures of Education and Training Systems in 

Europe, 2010). Norveški zakon o vrtcih iz leta 2005 določa nekaj osnovnih pravil, ki se jih 

morajo vrtci ob ustanavljanju držati. To so: 

 Vrtec mora v skladu z zakonom določiti obratovalni čas in prostor, kjer se bo 

dejavnost izvajala. 

 Osebje v vrtcih mora načrtovati in dokumentirati dogajanje v vrtcu. 

 Staršem je potrebno omogočiti vpogled v delo vrtca. 



Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

12 

 

 

 Lastniki vrtcev določijo smernice in okvirni načrt (npr. religiozni), zasebni vrtci 

lahko določijo oziroma vnesejo tudi svoje postavke v primeru, da ne želijo vzgajati 

v krščanskem duhu. 

 Občinski organi so odgovorni za spremljanje ustrezne pedagoške dejavnosti v 

skladu z ustreznimi zakoni in predpisi (The Kindergarten Act, 2005). 

Pri načrtovanju je pomembno, da mislijo na razumevanje otrok in predvsem, kako bi med 

seboj aktivno sodelovali v demokratični družbi. Potrebno se je osredotočiti na sedanjost in 

prihodnost (prav tam). Verbič (2009) v svojem delu ugotavlja, da je v evropskem prostoru 

marsikje sprejet ne le en kurikulum, ampak jih je najti več. Lahko se zgodi, da jih določijo 

tudi občine oziroma lokalna združena. Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije je 

leta 2005 poročal z okrogle mize o predšolski vzgoji v Sofiji, da imajo nordijske države13 

izrazito urejen sistem za podporo predšolski vzgoji14. To šteje tako v smislu birokracije kot 

tudi financiranja (prav tam). 

Nordijske države za financiranje predšolske vzgoje namenijo od 1,3 do 2,3 % BDP (OECD, 

1999) . Po parlamentarni razpravi leta 2004 se je oblikoval nov način financiranje predšolske 

vzgoje, hkrati pa se je izoblikoval poziv za oblikovanje novega načrta. Pri tem je bilo 

ključnega pomena to, da se plačila staršev za predšolsko vzgojo znižajo, povišajo pa se 

sredstva s strani parlamenta (Gjemdal Eknes 2000: 8). Prav zaradi tega so vsi vrtci od leta 

2004 obravnavani enako, tako javni kot zasebni (tudi v podjetjih). Financirani so iz javnih 

nepovratnih sredstev in pristojbine staršev, ki imajo davčno olajšavo (Structures of Education 

and Training Systems in Europe 2010: 10). Starši imajo tudi davčno olajšavo za stroške 

varstva in vrtca. Do te državne subvencije niso upravičeni tisti starši, ki imajo otroke v 

varstvu doma ali pa so otroci v vrtcu le pol dneva (Starting Strong II: ECEC 2006). Zasebni 

zavodi predšolske vzgoje, ki želijo pridobiti tudi finance s strani države, morajo na 

Norveškem letno oddati obrazec, ki vsebuje podatke o številu otrok, starosti in o njihovem 

številu ur, ki jih preživijo v vrtcu (OECD Thematic Review of ECEC Policy...1999: 24). 

Predšolska vzgoja na Hrvaškem spada pod resor Ministrstva za šolstvo in šport. Z 

ustanovitvijo Zakona o socialnem varstvu za otroke v predšolskem obdobju (1991) in Zakona 

                                                 
13 Med nordijske države prištevamo Švedsko, Finsko, Norveško, Islandija in Dansko. Gaber piše o tem da 

slovenci Finsko napačno razvrščamo v Skandinavijo. Ob Danski, Norveški, Švedski in Islandiji (kot regije oz. 

province lahko sem štejemo še Ĺaland, Ferske otoke in Grenlandijo) tudi Finska v tem sklopu predstavlja 

nordijske države. (Gaber idr. 2006: 9) 
14 Norveška zelo veliko pozornosti posveča željam in potrebam uporabnikov. Pri sprejemanju otrok imajo enak 

postopek obravnave tako za zasebne kot javne institucije. 
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o predšolskem izobraževanju iz leta 1997 je predšolska vzgoja postala sestavni del 

izobraževalnega sistema in vsak otrok je upravičen do predšolske vzgoje. Predšolska vzgoja 

poteka v vrtcih, za otroke od 6 mesecev do 6 leta starosti. Strokovno osebje vključuje 

vzgojitelje in višje medicinske sestre, pedagoge, psihologe, defektologe, sanitarne vodje. 

Število otrok v vrtčevskih skupinah je od 5 do 16 in največ 18 otrok (Croatia ECCE, 2006). 

Finančna podpora za predšolske dejavnosti se zagotavlja iz več virov, vendar največja 

finančna udeležba prihaja iz enot lokalne in regionalne samouprave  kot tudi od staršev. 

Ministrstvo sofinancira programe (ki jih tudi sestavlja) po stanju javnih potreb, ki so 

namenjeni  otrokom v programu predšolske vzgoje (eno leto pred vstopom v osnovno šolo), 

otrokom, ki pripadajo narodnim manjšinam, nadarjenim otrokom in otrokom s posebnimi 

potrebami (npr. z razvojnimi težavami) (prav tam). Predšolska vzgoja na Hrvaškem ima tri 

pomembne kurikularne sestavine: zdravstveno-varstvo, izobraževalnje in kognitivni del. 

Kognitivni element temelji na pridobivanju osnovnih pojmov in kategorij percepcije in 

izkušenj objektov in razmer v najbližjem naravnem in kulturnoem okolju, in obsega:  

komunikacijske oblike in vsebine;  kognitivne vsebine;  posebne oblike iger in vaj (učenje 

jezika, glasbe, igranje, športi), ki se razlikujejo od enega vrtca v drugega (Croatia ECCE, 

2006).   

1.2 MODELI PREDŠOLSKE VZGOJE V EVROPI 

V Evropi poznamo tri modele organiziranja predšolske vzgoje, ki jih povzema Leseman 

(2007). To so t. i. institucionalni (ang., center-based model), drugi, ki naj bi bil glavni, je k 

otroku usmerjeno varstvo na domu (ang. Home-based model), tretji pa je množica starševskih 

ali družinsko usmerjenih programov pomoči (ang. Community based model) (Devjak idr., 

2012). Vsi trije modeli so opisani v spodnji tabeli in jih lahko med sabo primerjamo.  
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Slika 1: Glavni modeli k pristopu zgodnjega izobraževanja. 

 

Institucionalni 

model/kombinirani model 

(ang., center-based model) 

 

 

K otroku usmerjeno 

varstvo na domu (ang. 

Home-based model) 

 

 

Množica starševskih ali 

družinsko usmerjenih 

programov pomoči (ang. 

Community based model) 

 

Institucionalni model 

vključuje izobraževalni 

program, ki je 

institucionalno organiziran. 

Ta model se lahko razširi v 

sodelovanje z družinami ali 

drugimi institucijami, in 

tako predstavlja učinkovit 

pristop, ki je osredotočen na 

otroka in izobraževanje. 

Leseman (2009) navaja celo 

dva primera takšnih 

modelov, ki vključujeta: 

High/Schope Perry 

Preschool Project Ypsilanti-

Michigan in v Turčiji Early 

Enrichment Program v 

Istanbulu.  

 

Ta model ni tako učinkovit 

kot prvi, temelji pa na 

usmerjanju staršev ali 

drugih, relativno neizšolanih 

posameznikov, pogosto 

laikov.  Ta model nima 

jasnih učinkov na kognitivne 

in jezikovne spretnosti 

otrok. Uspešno pa se je 

izkazal pri zaščiti otrokovih 

pravic.                                 

Študija (Baker et al, 1998), 

ki je bila izvedena v ZDA, 

opisuje Hippy program. To 

je brezplačen, dvoletni, 

program za zgodnje 

izobraževanje na domu, ki 

cilja predvsem na 

prikrajšane družine. Cilj 

programa je pripeljati  

domov učno okolje, v 

katerem bodo starši, ki 

imajo potrebno znanje in 

vire za poučevanje svojih 

otroke  (v starosti od 4 do 5 

let) bolje pripravili otroke za 

vstop v šolo.  

Tukaj gre za skupnostno 

varstvo, ki je v veliko 

podporo družini. Ta model 

se bo po mnenju Lesemana 

najbolje obnesel prav v 

sodelovanju z 

institucionalnim varstvom   

To pomeni, da ima takšen 

program (Devjak idr., 2012: 

12) zadostno financiraje, 

ugodno število otrok in 

primerne dohodke 

zaposlenih. Sama vzgoja je 

usmerjena k otroku in v 

veliko pomoč staršem. 

 

Vir: Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi …, 2009 

Ločimo tudi  enovit in neenovit model predšolske vzgoje. V Sloveniji imamo sodoben enovit 

model predšolskega varstva in vzgoje podobno kot  Švedska, Finska, Norveška, Islandija in 

Latvija. To pomeni, da te države zelo dobro poskrbijo za izobraževalno pot otrok že od 

najzgodnejše dobe, saj že za njih načrtujejo kurikulume. Delavci imajo pedagoški izobrazbeni 

profil in sodelujejo z drugimi strokovnimi sodelavci (zdravstveni delavci, pomočniki …). Pri 

neenovitem modelu (ali t. i. ločeno okolje) sta vzgoja in varstvo prilagojena starosti otroka. 

Za vsak tip vzgoje pa je pristojno drugo ministrstvo. Možen je tudi mešan sistem, ki je kot 

kombinacija enovitega sistema in ločenih okolij. V Evropski uniji najdemo take sisteme pri 
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Litvi, Danski, Španiji, Cipru in v Grčija (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi…, 2009).  

2 PRAVNO FORMALNI OKVIR USTANAVLJANJA VRTCEV 

V SLOVENIJI 

Zakonodaja je osnova, na kateri mora temeljiti ustanovitev javnega ali zasebnega vrtca. 

Predšolsko vzgojo v Sloveniji urejata dva zakona, ki sta bila ustanovljena leta 1996, in sicer: 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996, 2007) ter Zakon 

o vrtcih (ZVrt, 1996, 2005). Ta dva zakona podrobneje definirajo še podzakonski akti in 

predpisi, ki za delovanje vrtca predstavljajo pravno formalni okvir15 (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010). Glede na vse to ločimo v Sloveniji javne in zasebne vrtce. V Sloveniji je 

veliko več vrtcev javnih kot zasebnih. Po podatkih statističnega urada (2013), je bilo v letu 

2011/2012 le 42 (to je 4,6 %)  zasebnih in kar 880 (95,4 %) javnih vrtcev z enotami. Naloga 

enih in drugih (ZVrt, 1996, 2005) pa je predvsem pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

trudijo se za izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjajo možnosti za otrokov 

celostni razvoj. Po mnenju M. Batistič Zorec (2003) je najboljša rešitev, da država spodbuja 

širjenje in strokovni razvoj vrtcev, jih sofinancira, staršem pa prepušča odločitev o tem, pri 

kateri starosti in v kateri vrtec oz. program bodo svojega otroka vpisali (prav tam: 341). Zato 

je prav, da si v nadaljevanju na kratko pogledamo pravno formalno delovanje tako zasebnega 

kot javnega vrtca. 

                                                 
15 Podzakonski akti, ki urejajo delovanje vrtca, so: Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04); Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (Uradni list RS št. 41/97); 

Pravilnik o publikaciji vrtca (Uradni list RS, št. 64/96); Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah (Uradni list RS, 

št. 64/96, 76/08); Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97); Pravilnik 

o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, 

št. 73/00, 75/05, 33/08,126/08, 47/10); Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05,76/08, 77/09, 102/09, 105/10); Odredba o pogojih za 

ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99); Sklep o programu za predšolske otroke (Uradni list RS, 

št. 33/99); Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Uradni list RS, št. 40/99, 33/00); Uredba o merilih 

za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99) ; Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju 

kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 70/10) (MIZŠ, 2014). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200480&stevilka=3546
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199741&stevilka=2338
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199664&stevilka=3589
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199664&stevilka=3590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199741&stevilka=2337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200073&stevilka=3427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200575&stevilka=3357
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200833&stevilka=1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008126&stevilka=5757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200575&stevilka=3356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200582&stevilka=3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200977&stevilka=3384
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009102&stevilka=4456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010105&stevilka=5424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199911&stevilka=514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199933&stevilka=1685
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199940&stevilka=1996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200033&stevilka=1521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199963&stevilka=3021
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201070&stevilka=3841
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2.1 PRAVNO FORMALNI OKVIR USTANAVLJANJA IN 

DELOVANJA JAVNEGA VRTCA 

Javne vrtce ustanavljajo občine ali država. Po vpisu v sodni register je vrtec potrebno vpisati 

še v razvid za izvajanje javno veljavnega programa vzgoje in izobraževanja. Poziv za to poda 

ustanovitelj, tj. lokalna skupnost, v primeru zasebnega vrtca pa vrtec sam (Predšolska vzgoja, 

2013; ZOFVI, 40.- 42. člen).   7. člen ZOFVI  (1996, 2007) pravi, da se javni vrtec lahko 

ustanovi  kot javni vzgojno-izobraževalni zavod ali pa se organizira kot organizacijska enota 

javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge pravne osebe javnega 

prava. 

Javni vrtci morajo imeti po ZOFVI16 (1996, 2007) na razpolago strokovne delavce z 

zahtevano izobrazbo (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator 

zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane in drugi), kar ureja “Pravilnik o 

normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje” 17in tudi 

ustrezno opremo in prostor, ki ju določa “Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca18” (Ur. l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 47/2010).  

Javni vrtci v Sloveniji izvajajo program po javno veljavnem programu, ki se imenuje 

Kurikulum za vrtce. Ta je bil sprejet leta 1999 in zajema šest področij. To so: jezik, narava, 

družba, naravoslovje, gibanje in matematika. Ta področja se med seboj dopolnjujejo in vsako 

                                                 
16 ZOFVI (1997, 2007)“Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja 

vzgoje in izobraževanja na področjih: predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in 

izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega 

izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega 

izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja 

v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih. Vsebino in postopek sprejemanja 

programov za predšolske otroke in njeno financiranje ter izobrazbene pogoje in delovno obveznost strokovnih 

delavcev vrtca določa zakon. Za vrtce oziroma šole, ustanovljene za vzgojo in izobraževanje pripadnikov 

italijanske in madžarske narodne skupnosti, se uporabljajo določbe tega zakona in zakona, ki ureja posebne 

pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti. Za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje 

otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojene programe za 

predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe ter vzgojni ali posebni program vzgoje in izobraževanja 

(v nadaljnjem besedilu: otroci in mladostniki s posebnimi potrebami) se uporabljajo določbe, ki veljajo za vrtce 

oziroma šole, če z zakonom ni drugače določeno. ( 1. člen).« 

17 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2005, 2008) »S tem 

pravilnikom se določajo stopnja in smer izobrazbe strokovnih delavcev, normativi za določitev delovne 

obveznosti ravnateljev, pomočnikov ravnateljev in strokovnih delavcev, administrativno-računovodskih in 

tehničnih delavcev vrtca, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, ter normativi za oblikovanje oddelkov in 

spremstvo otrok. (člen 1)«.  

18 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000, 2005, 2008, 2010, 

2013) »Ta pravilnik določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca. (člen 1)«. 
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posebej vsebuje tudi cilje. Pri načrtovanju Kurikulum uporabljata tudi vzgojiteljica in njena 

pomočnica, ki pa morata upoštevati razvojno stopnjo otrok, njihove interese in pobude ter 

tudi želje staršev (Bahovec in Kodelja 1999: 3.4). Pri pripravi in izvajanju pedagoškega dela 

so jima v pomoč didaktična načela, ki so znanstveno-strokovno utemeljene smernice, ki 

urejajo strukturo procesa in usmerjajo potek procesa (Kurikulum, 1999). Načela predšolske 

vzgoje v javnih vrtcih so opredeljena v Zakonu o vrtcih (1996) in Kurikulumu za vrtce 

(1999). Ločimo 12 načel, in prvo zapisano v kurikulumu je načelo demokratičnosti in 

pluralizma, ki zagotavlja ponudbo različnih programov, vzgojno delo po različnih teoretskih 

pristopih, modelih in metodah, pester izbor vsebin in dejavnosti ter fleksibilnost v prostorski 

in časovni organizaciji dela v vrtcu. Sledi načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 

zaposlenih  in omogoča smiselno upoštevanje vsakokratnih posebnosti okolja, otrok, staršev 

ter zaposlenih. Nato je načelo enakih možnosti za otroke in starše in zagotavlja upoštevanje 

različnosti med otroki in omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega 

otroka. Načelo pravice do izbire in drugačnosti je naslednje. To načelo zagotavlja staršem 

možnost izbire med različnimi programi v vrtcu, otrokom pa izbiro med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami. Sledi mu načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki 

otrokovega telesnega in duševnega razvoja in zagotavlja ponudbo aktivnosti z vseh področij 

otrokovega telesnega in duševnega razvoja. Nato najdemo v Kurikulumu načelo razvojno-

procesnega pristopa, ki postavlja v ospredje otrokov celostni razvoj in spodbujanje razvoja 

otrokovih strategij dojemanja, doživljanja, izražanja, razmišljanja in delovanja. Naslednje 

načelo je načelo aktivnega učenja in zagotavlja stalno skrb vrtca za ustvarjanje okolja, ki bo 

otroka spodbujalo k aktivnemu učenju, reševanju problemov, odkrivanju različnih pristopov 

in preskušanju različnih načinov izražanja. Zadnjih pet načel je: Načelo spoštovanja 

zasebnosti in intimnosti. Otroku omogoča umik od skupinskih aktivnosti, kadar to potrebuje. 

Načelo povezanosti, ki zagotavlja povezovanje različnih dejavnosti v vrtcu v smiselno celoto, 

pa tudi povezovanje med družino in vrtcem, med posameznimi vzgojnimi skupinami ter med 

vrtcem in šolo. Načelo sodelovanja s starši zagotavlja staršem možnost postopnega uvajanja 

otroka v različne programe vrtca, sprotno izmenjavo informacij, sodelovanje pri načrtovanju 

življenja in dela v vrtcu ter spoštovanje družinskih vrednot. Načelo sodelovanja z okoljem 

zagotavlja upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih posebnosti okolja. Kot zadnje  

najdemo zapisano Načelo načrtovanja, strokovnega izpopolnjevanja in vrednotenja. To 

načelo zahteva od strokovnih delavcev vrtca, da svoje delo skrbno načrtujejo, ga kritično 

vrednotijo in se strokovno dodatno usposabljajo (prav tam). 
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2.2 PRAVNO FORMALNI OKVIR USTANAVLJANJA IN 

DELOVANJA ZASEBNEGA VRTCA 

Kot je omenjeno že v obeh Belih knjigah (1995, 2011), je področje predšolskega 

izobraževanja dobro urejeno, saj do sedaj ni prihajalo do nenadnih velikih odpiranj zasebnih 

vrtcev ali pa do številnih zapiranj že obstoječih.  Je pa jasno, da splošna deklaracija o 

človekovih pravicah v 26. členu zagotavlja, da imajo starši »pravico do izbire vrste izobrazbe 

za svoje  otroke« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1992), zanje pa želijo tudi več ali 

celo boljšo izobrazbo, medtem ko je interes družbe izobrazba nasploh (Šimenc, Krek, 1996). 

Iz tega izhaja želja po ustanovitvi zasebnih vrtcev, ki jih v prvi meri ustanovijo zasebniki, po 

navadi zaradi pomanjkanja prostora v vrtcu ali pa zaradi posebnih interesov, ki jih želijo 

imeti v sklopu vrtca (več športnih ali glasbenih aktivnosti, posebna načela za otroke npr. 

Montessori ipd.). V Sloveniji  lahko ustanovijo zasebni vrtec tako domače kot tuje pravne ali 

fizične osebe.  Dejavnost  se lahko  začne opravljati šele po vpisu v razvid, ki ga vodi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Najpomembnejši pogoj, da vrtec 

prične delovati je, da je potrjen s strani Strokovne komisije oziroma Sveta RS za splošno 

izobraževanje (Zvrt, 1996, 2005).  

Za ustanovitev zasebnega vrtca je potrebno izpolnjevati več pogojev. Poleg urejenih 

zakonodajnih pogojev je potrebno urediti tudi finančni vir, kadre in še ustrezne prostorske 

pogoje poslovanja (ZOFVI, 1999, 2007, 33. člen) 19. Določi se višina sredstev, ki jih namenja 

občina in jih zasebni vrtci lahko dobijo pod določenimi pogoji, ki se opredelijo s posebno 

pogodbo o koncesiji (ZVrt, 1996, 2005, 34. člen). Koncesija pa v primeru zasebnega vrtca ni 

obvezna.   Šimenc in Krek (1996) navajata tudi načela pri uvajanju zasebnih vrtcev. Prvo 

načelo, ki ga omenjata, je načelo postopnosti. Tradicije zasebnih vrtcev pri nas ni, zato naj 

zakon določi način ustanavljanja in uvajanja zasebnih vrtcev tako, da se ti uvajajo postopoma 

in ne na škodo javnih vrtcev. Postopen razvoj zasebnih vrtcev je v interesu tako staršev kot 

ustanoviteljev. Kot drugo načelo se izpostavi načelo združevanja tujih izkušenj in 

specifičnosti predšolske vzgoje v naši državi. Upoštevati je potrebno mnenja vseh 

                                                 
19 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2005, 2008): »Ta 

pravilnik velja za vse vrtce, vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, razen določb o izobrazbi 

strokovnih delavcev vrtca, ki ne veljajo za vrtce, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, ter 

določb o normativih za administrativno-računovodske in tehnične delavce, ki ne veljajo za zasebne vrtce«(prav 

tam, člen 2). 
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zainteresiranih strani, vendar pa je zaradi različnih, celo nasprotnih izhodišč pri uvajanju 

zasebnega šolstva, ki jih poznamo v tujini, nujno iskanje sprejemljivih rešitev, ki niso odvisne 

od političnih poseganj v šolsko polje. Tretje je  načelo povezovanja nadzora in sofinanciranja. 

Sofinanciranje države naj omogoči nastajanje in delovanje zasebnih vrtcev, vendar je v 

začetni fazi potrebna natančna zakonska regulacija o sofinanciranju države in njenem vplivu 

na zasebne vrtce. Četrto je  načelo avtonomnosti in strokovnosti. Vrtec je avtonomen pri 

izbiri vsebin in metod dela, hkrati mora zagotavljati strokovnost. Kot peto je  načelo pravice 

posameznika do drugačnosti. Pravica posameznika do drugačnosti je eden od razlogov za 

obstoj zasebnih vrtcev, ki staršem med drugim omogoča, da za svoje otroke izberejo vzgojo v 

skladu s svojimi prepričanji. Šesto je načelo izbirnosti, poglobljenosti in večje kvalitete 

razvoja določenega vidika. Načelo omogoča večjo ponudbo različnih kurikulumov in 

programov. Sedmo je načelo razvidnosti. Vrtec mora staršem predstaviti program svojega 

dela. In kot zadnje načelo je omenjeno načelo ekonomičnosti. To pomeni, da ima pri 

financiranju vrtec, ki bogati in  dopolnjuje javno ponudbo, prednost pred ostalimi (prav tam: 

110). 

Enaki normativi za oblikovanje oddelkov veljajo za javne in zasebne vrtce s koncesijo. 

Število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v 

drugem starostnem obdobju pa dvaindvajset otrok. Glede na obstoječe razmere lahko občina 

ustanoviteljica določi, da se predpisano število otrok poveča še za dva otroka na skupno 

(Kako ustanoviti zasebni vrtec, 2014). V zasebnih vrtcih brez koncesije so oddelki ponavadi 

manjši, oddelek pa kljub temu vodi ena ali po potrebi dve vzgojiteljici. Zanje sklep sprejme 

ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca (prav tam). 

2.3 KURIKULUM - NACIONALNI DOKUMENT 

Eden od pomembnih kriterijev kakovosti v vrtcu je gotovo sledenje načelom, smernicam in 

napotkom nacionalnega Kurikuluma za vrte vrtca.  V preteklosti smo lahko zasledili strogo 

strukturiran program predšolske vzgoje. Spremembe v razumevanju otroštva ter otroka in 

njegovega razvoja pa so vplivale na  nastanek novega kurikuluma za predšolsko vzgojo 

(Batistič, 2003). Pri tem gre za »dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih 

vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih 

izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje 
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delo v vrtcih« (Kurikulum za vrtce, 1999: 3). Zajema temeljna spoznanja o otroku in vzgoji, 

cilje in načela predšolske vzgoje, ponuja možne načine za uresničevanje teh ciljev, pri tem pa 

vedno izhaja iz otroka. Namenjen je vsem, ki delajo na področju predšolske vzgoje, saj 

skupaj s strokovno literaturo omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu (prav tam). Če zaposleni v vrtcu upoštevajo predloge in načela kurikula, 

potem vrtec sledi filozofiji demokratičnosti in pluralizma, se zaveda avtonomnosti in 

odgovornosti vrtca ter zaposlenih, zagotavlja enake možnosti, multikulturalizem, 

individualnost in različnost vsakega otroka, spoštuje zasebnost in intimnost, omogoča izbiro, 

se povezuje tako na vertikalni kot horizontalni ravni, aktivno sodeluje s starši in okolico, 

zaposleni timsko načrtujejo in izvajajo pedagoški proces ter se strokovno izpopolnjujejo, 

redno izvajajo evalvacije, sledijo razvojno-procesnem pristopu ter zagovarjajo aktivno učenje 

(prav tam).  

Kurikulum za vrtce (1999) govori o rutinskih dejavnostih in prikritem Kurikulu, o otroški 

igri, spoštovanju človekovih pravic, o odnosih in socialnem učenju, smernicah za ureditev 

prostora itd. Osrednji del pa predstavljajo posamezna področja dejavnosti v vrtcu – gibanje, 

jezik, umetnost, narava, družba in matematika (prav tam). Kurikulum pri vsakem področju 

dejavnosti podaja teoretične osnove, cilje in primere dejavnosti, ločene glede na starost 

otroka in vlogo odraslega, kljub temu pa nudi odprt prostor za avtonomno odločanje in 

ustvarjalno delo strokovnih delavcev (prav tam). V predšolskem obdobju je učenje specifično 

in poteka pri vseh dejavnostih, zato je v kurikulumu posebej opredeljen še čas, prostor, 

oprema in kot posebnost avtonomija vzgojitelja (prav tam). Načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa poteka na več ravneh, od letnega delovnega načrta, neposrednih 

priprav na dnevno delo in naključnih dejavnikov, ki jih vzgojiteljica, ki je dobro 

usposobljena, v svoji neposredni pripravi sproti prilagaja trenutnim okoliščinam (Kroflič idr., 

2001).  

Že sam Kurikulum za vrtce (1999) je zasnovan tako, da se prilagaja in zajema delo v vrtcu na 

vseh ravneh, hkrati pa dopušča in celo spodbuja medpodročne povezave, kadar so le-te 

mogoče in smiselne. Področje gibanja je tesno povezano tudi s področjem narave. Videmšek 

in Pišot (2007) navajata, da kurikulum pušča otrokom veliko možnosti, da izbirajo med 

različnimi dejavnostmi glede na želje, interese, sposobnosti in razpoloženje. Pri tem pa gre za 

izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami in ne za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo ter med usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro 
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(prav tam: 105).  »V sodobni demokratični družbi naj bi bil vsak posameznik tudi 

naravoslovno pismen (Kurikulum za vrtce, 1999:  174)«. Zato je v področju narave zapisano, 

da morajo otroci v naravi raziskovati, odkrivati … s tem pa ne spoznavajo le narave, ampak 

tudi poti in načine, kako se kaj odkrije, razišče in nauči. Pri tem je ključna osebna izkušnja 

vsakega posameznika in mora del dejavnosti nujno potekati zunaj, kjer otrok doživi, začuti, 

izkusi in v pojavih sodeluje. Vzgojiteljica otroke usmerja, motivira, spodbuja, jim 

pripoveduje in razlaga (prav tam). V Priročniku h kurikulumu za vrtce (Kroflič idr., 2001) 

najdemo pojme, kot so medpodročne teme,  povezanost z drugimi področji, medtem ko avtor 

piše, da je »jezik tista komponenta človekovega življenja, ki je prisotna tako rekoč povsod. 

Tudi v Kurikulumu za vrtce ima področje jezika posebno funkcijo. V bistvu je neke vrste 

povezovalni člen med vsemi področji dejavnosti  življenja in dela v vrtcu (Kroflič idr., 2001: 

104).«  

Jezik je tista komponenta, ki je prisotna tako rekoč povsod (Krajnc in Saksida, 2001 v Kroflič 

idr., 2001). Po mnenju avtorjev v vrtcu nikoli ne bi smelo zmanjkati časa za pogovor, 

pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog, branje različnih literarnih del 

(prav tam). Povezovalni kurikulum je pravzaprav odgovor na to, da se posamezna področja 

povezujejo, dopolnjujejo in celo uresničujejo le v povezavi z drugimi področji (Kroflič idr., 

2001).  Zato jezik velikokrat povežemo tudi z matematiko, za katero kurikulum predvidi 

veliko vsakdanjih izkušenj (Kurikulum za vrtce 1999). Otrok ima npr. pregled nad svojimi 

igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, 

prikazuje s simboli, jih poimenuje in "prešteje", opisuje, se o njih pogovarja. Pri tem pa se 

najbolj razveseli, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so vsakič 

znova izziv za še in še več (prav tam). Otroci pa odgovore na vprašanja iščejo tudi preko 

področja družbe, kjer preko medvrstniške igre spoznavajo bližnjo in daljno okolico (prav 

tam). Kroflič idr. (2001) pišejo, da otroci pri področju družbe spoznavajo samega sebe, 

bližnje in širše družbeno okolje, se spoznavajo z drugimi kulturami in civilizacijami, 

pridobivajo izkušnje z uresničevanjem temeljnih človekovih pravic in pravil pri vedenju in 

komuniciranju (prav tam). Kot zadnje bomo omenili še področje umetnosti, ki v kurikulumu 

zastopa tako glasbeno kot tudi likovno, dramsko, plesno in AV področje (Kurikulum za vrtce, 

1999). Tudi na  področju umetnosti lahko otrok udejanja svoje potenciale in preko 

ustvarjanja, izumljanja artikulira vsebine, oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet. Dela, ki 

pri tem nastajajo, izkazujejo za človeka značilen občutek za umetniški red in lepo, s čimer 

preraščajo običajne, funkcionalne, tehnične izdelke. Pri področju umetnosti lahko govorimo o 
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otroški dejavnosti, kot o umetniški dejavnosti otroka in o otroških umetniških delih. Takšna 

dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo in se od njega pričakuje neposrednost, 

drugačnost, izvirnost (prav tam). 

2.4 FINANCIRANJE JAVNIH IN ZASEBNIH VRTCEV 

Ustanavljanje in financiranje predšolske vzgoje sta pomembni nalogi občine ( Devjak in 

Benčina, 2011). Pri tem je odgovornost pristojnih služb, da poskrbijo za ustrezno in 

kakovostno izvajanje te dejavnosti, ki je sicer pravno-formalno in normativno določena, 

uresničitev določenih standardov pa je odvisna tudi od staršev, političnih strank, strokovnih 

delavcev občine in še mnogih drugih podsistemov (prav tam).  Javni vrtec je v Sloveniji 

financiran iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja tj. občine, ki zagotavlja sredstva v višini 

razlike med ceno programov iz plačil staršev, ter donacij in drugih virov (ZOFVI, 1996, 

2007). Ceno programa (dnevni, poldnevni, krajši, Vzgojno-varstvena družina20) določi občina 

glede na višino stroškov dela zaposlenih v vrtcu, materialnih stroškov, stroškov živil in 

drugih stroškov potrebnih za izvajanje programa (prav tam). Višina plačila vrtca je določena 

z odločbo, ki jo izda pristojni Center za socialno delo (CSD) na podlagi bruto mesečnega 

dohodka v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in glede 

na premoženjsko stanje družine. Vrtec je v Sloveniji za predšolske otroke plačljiv (ZVrt, 

1996). Koliko bodo starši odšteli mesečno  zanj (od 0-77 % cene programa), je odvisno od 

tega, v kateri razred 9-stopenjske lestvice so glede na dohodke razvrščeni  (24. člen 

ZUPJS21). Posebne olajšave pri plačilu javnega vrtca imajo starši z več otroki, ki so oproščeni 

celotnega plačila vrtca. Tisti, ki imajo hkrati v vrtcu vključena dva ali več otrok, v Sloveniji 

plačujejo za mlajšega 30 % plačila, ki so ga dobili z odločbo Centra za socialno delo, za 

vsakega nadaljnjega mlajšega pa so plačila celo oproščeni (Predšolska vzgoja, 2014). Več o 

samem financiranju ureja »Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem 

za namen sofinanciranja plačil staršev«.22  V skladu z Zakonom o vrtcih v sklop javnih vrtcev 

                                                 
20 Dnevni program traja od 6 do 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni 

program traja od 4 do 6 ur - poteka lahko dopoldne, popoldne ali izmenično. Oba sta namenjena otrokom od 11 

mesecev pa vse do vstopa v šolo. Krajši program traja od 240 do 720 ur letno in je namenjen otrokom od 

enajstih mesecev do vstopa v šolo in vzgojo. Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-

varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik 

vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj. Vsi programi obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano 

otrok (MIZŠ, 2014). 

 
21 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
22 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev 
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spadajo tudi bolnišnični vrtci, v katerih so v skladu z normativi in standardi sredstva 

zagotovljena v polovični meri za dejavnost, druga polovica pa je namenjena za plače in 

prejemke, davke in prispevke vzgojiteljev zaposlenih v bolnišničnem vrtcu. Prav tako so 

sredstva razporejena tudi za zavode, kjer bivajo otroci s posebnimi potrebami (Zvrt, člen 29).  

Za financiranje iz javnih sredstev mora zasebni vrtec pridobiti koncesijo (73.–77. člen prav 

tam), v kolikor opravlja javno službo in ima enak program kot javni vrtec. V kolikor 

koncesijo vrtec pridobi, to pomeni, da je javni vrtec s svojimi kapacitetami polno zaseden in 

tako je občina dolžna razpisati javni natečaj za dodelitev koncesije ponudniku predšolske 

vzgoje in varstva (ZVrt, 1996, 2005, 34. člen). Zasebni vrtec ima torej enako kot javni lahko 

koncesijo, ki pa si jo mora najprej pridobiti.  Koncesijo mu podeli lokalna skupnost oziroma 

občina, vse ostalo pa je nato enako kot v postopkih za financiranje javnih vrtcev, le določeni 

pogoji o izvajanju javno-veljavnih programov morajo biti izpolnjeni. Postopek za pridobitev 

koncesije natančno določajo členi 73. do 77. in člen 86. v Zakonu organizaciji in financiranju 

v vrtcih (1996, 2007).  S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo: predmet koncesije, 

obseg izvajanja dejavnosti, začetek izvajanja koncesije, rok za odpoved koncesij in sredstva, 

ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent (ZVrt, 1996, 2005, 75. člen). 

Zasebni vrtci brez koncesije niso dolžni upoštevati Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen programov. Zanje to pomeni, da določijo ekonomsko ceno samostojno, brez občine 

(Predšolska vzgoja, 2014). 

 

  

                                                                                                                                                        
(2008) »Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in 

zasebnim vrtcem (v nadaljevanju: vrtci) za namen sofinanciranja plačil staršem, ki imajo v vrtec hkrati 

vključenega več kot enega otroka in so oproščeni plačila za mlajšega otroka ter za sofinanciranje plačil staršev 

za otroka, ki je dopolnil starost treh let v višini 50 % plačila, ki je staršem v skladu z zakonom in pravilnikom, ki 

ureja plačila staršev, določeno kot plačilo za vrtec.« (1. člen) 
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3 ŽENSKE IN KARIERA 

3.1 VPLIV ZAPOSLOVANJA ŽENSK NA RAZVOJ PREDŠOLSKE 

VZGOJE 

 Leta 2007 je T. Vonta dejala, da so zgodovinsko gledano vrtci nastali prav iz prehoda 

manufakturne družbe v industrijsko družbo. Starši so takrat namreč ostajali brez varstva otrok 

in tako so se osnovali različni programi (npr. Montessori). Etatistična naravnanost 

pedagogike je pripomogla k temu, da se je v začetku dvajsetega stoletja, ko je bila 

zaposlenost skoraj sto odstotna, tudi država  pričela zanimati za ureditev vzgojno-

izobraževalnega sistema (prav tam).  Ljudje so se kmalu po drugi svetovni vojni (Schmidt 

1982)  pričeli zavedati, da je njihov napredek odvisen tudi od napredka znanosti, pri čemer pa 

bistveno vlogo lahko odigra prav šola. Schmidt v nadaljevanju meni, da je vzgoja družbeni 

pojav in da njen smoter določa vladajoči razred, posameznik pa je tisti, ki prispeva svoj delež 

za razvoj družbe (prav tam: 26-29).   

V današnji zahodni kulturi (Oakley, 2000) je materinstvo glavna zaposlitev, za katero 

vzgajajo ženske.  Materinstvo je glavni element ženske spolne vloge; otroka ženskega spola o 

tem poučijo starši in drugi ljudje, s katerimi prihaja v stik. To zgodnje učenje povzroči, da 

trditev »vsaka ženska mora biti mati« postane resnična (prav tam). Res je, da so včasih samo 

matere skrbele za otroke, one so bile odgovorne za njegov uspeh, neuspeh, srečo in nesrečo. 

Očetje so imeli majhno vlogo pri vzgoji. Največkrat so posredovali v trenutku, ko mati ni več 

obvladala otroka. Takrat je oče naredil „red“ (udaril, zavpil ...), sicer pa je skrbel bolj za 

finančno-materialno plat gospodinjstva (prav tam). Čeprav trend narašča v prid očetom, ki si 

želijo enake razdelitve skrbi za otroke (Zavrl, 1999), so še vedno mnoge matere tako rekoč 

primorane samostojno skrbeti za otroke, saj očetje njihovih otrok ne želijo aktivno sodelovati 

pri vzgoji ter se skrivajo za svojo pomembno službo in tako igrajo vlogo »hranitelja« družine 

(prav tam). Značilno je (Štadler, 2008), da v vzgojo vnašajo ravno matere največ topline, 

razumevanja in naklonjenosti. Očetje pa vnašajo več pravil, reda in zdrave zahtevnosti do 

otrok. Kadar se oba starša podpirata v vzgoji, lahko skupaj prispevata k ugodnemu razmerju 

med toplino in strukturo ter se tako skupaj trudita v razvijanju avtoritativnega sloga vzgoje 

otrok. P. Brajša (1987) piše v svojem delu »Očetje, kje ste?«, da okolje vsiljuje in predpisuje 

način, kako naj mati ljubi svojega otroka, hkrati pa tudi otroku vsiljuje misel, da mu mati z 
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vsakim dejanjem izkazuje ljubezen. Ta vsiljeni mit o materinstvu obsega še zaključek, da je 

materinstvo največ, kar lahko ženska doseže v življenju (prav tam). Avtorica  piše v 

nadaljevanju tudi o tem, da se je v sedemdesetih letih 20. stoletja družina začela intenzivno 

spreminjati. Ženske so dobile pravico do izobrazbe, dela, zaslužka, začele so se razprave o 

vlogi spolov in odnos do otrok je postajal bolj demokratičen. Vloga matere se je zaradi teh 

sprememb začela spreminjati in se še vedno spreminja, vendar pa je materinstvo obdržalo 

svojo, kot je ocenil avtor, preveč idealizirano, pod vplivom okolja vzvišeno vlogo (prav tam).  

Če želimo povedati kaj več o karierni poti ženske, je smiselno, da na začetku povemo, kaj 

kariera sploh je. Po mnenju avtorjev, ki jih navajamo v nadaljevanju, je kariera širši pojem in 

zanj pravzaprav ne obstaja enotna definicija. Werther in Davis (1986: 258) navajata, da so to 

vsa dela, ki jih posameznik opravlja v svojem poklicnem življenju. Verbinc ( 1976) pravi, da 

se je beseda pri nas uveljavila iz latinske besede carrus (voz).  Cvetko (2002) pri nas omenja 

več avtorjev, ki pišejo o tem, kaj je kariera. Med njimi navaja, da Možina, Forjanič in 

Gabrijelčič pravijo, da če načrtujemo posameznikov razvoj, moramo pri tem poudariti 

celovitost osebnega razvoja, le ta pa je rezultanta razvoja osebnosti, strokovnega razvoja in 

nenazadnje tudi delovnega razvoja, kar pa je doseganje delovnih rezultatov v delovni skupini 

oziroma organizaciji (1984, v Cvetko 2002).  Nadalje piše, da Lipičnik kariero poimenuje kot 

načrtovano ali nenačrtovan zaporedje del ali aktivnosti, ki vključujejo po subjektivnem 

občutku elemente napredovanja, samouresničevanja in osebnega razvoja v definiranem času 

(1998, prav tam). Konrad (1996) in William W. Werther ml., Keith Davis (1986) definicijo 

poimenujejo podobno, saj jo razložijo kot delo, ki ga posameznik opravlja v zaposlitveni dobi 

(Cvetko, 2002). D. C. Feldman in H. J. Arnold pravita, da izraz kariera ni več sinonim za 

zaposlenost le v enem poklicu ali v eni organizaciji. Danes je očitno, da vedno več ljudi 

doživlja multikariere, poti v karieri, ki vključujejo dvoje ali troje različnih področij in dve ali 

tri organizacije« (Feldman in Arnold 1985, v Cvetko 2002).  Na koncu pa omenja še 

definicijo  Greenhausa, ki kariero primerja z vzorcem vseh izkušenj, pridobljenih v zvezi z 

delom, ki usmerjajo in povezujejo potek posameznikovega življenja (Greenhaus 1993,  prav 

tam). Pri tem se po mnenju M. Batistič Zorec (2003) pojavi tudi posebno vprašanje, ki zadeva 

vključevanje najmlajših otrok v vrtec. Ženske, matere, so po njenem mnenju v precepu, ali 

naj za nekaj let, ko so njihovi otroci še majhni, pustijo službo in kariero (prav tam). Po 

navedbah U. Beck in E. Beck-Gernsheim (2002) je domače delo potencialni vir napetosti in 

konfliktov med partnerjema, saj ženske niso več pripravljene sprejeti neenake delitve 

domačega in skrbstvenega dela kot nekaj samoumevnega. N. Černigoj Sadar in A. Kanjuo 



Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

26 

 

 

Mrčela (2007) navajata, da je z družinskim življenjem povezano tudi varstvo otroka. Pri 

ženskah na odločitev za prvega in nadaljnjega otroka pomembno vpliva zadovoljstvo z 

usklajevanjem plačanega dela in družinskega življenja. Zato uspešni podjetniki danes že 

vedo, da lahko v podjetja pripeljejo tudi izjemno uspešne ženske, ki imajo družine in si želijo 

ustvariti tudi kariero (prav tam). Prav zato bomo v naslednjem poglavju spregovorili o 

usklajevanju službenih obveznosti in zasebnega življenja.  

3.2 RAVNOVESJE MED DELOM IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM 

Današnja ženska si želi biti dobra žena, mati in uspešna v poklicnem življenju. Da bi vse to 

lahko uskladila, je potrebno mnogo odrekanja in usklajevanja. Leta 1997 izdelana študija 

(Bond, Galinsky in Swanberg, 1998) je pokazala, da ne le veliko staršev dela, ampak dela 

tudi čedalje dlje in hkrati različne delovnike. Današnje službe zahtevajo več časa in hkrati več 

fizične in psihične energije. Mnogo staršev se bori, da bi uskladilo življenje in delo, medtem 

ko bi otrokom zagotavljali kvalitetno dnevno varstvo. To pa nemalokrat prinaša 

nasprotovanja in stres ter konflikte v družini. 

V Nemčiji je na primer nekdaj veljalo, da ženske ostanejo doma z otroki, zaposleni pa naj 

bodo samo možje. Ženske, ki so si želele zaposlitve, so zato težko našle ustrezno zaposlitev v 

svoji stroki, saj jim tudi politika ni bila naklonjena (npr. porodniški dopust), še več pa je bilo 

težav z varstvom otrok (Klammer in Letablier 2007: 688).  V Sloveniji je po navedbah S. 

Žnidaršič Žagar (2007: 11) kar 49,5 odstotkov žensk, ki so aktivno zaposlene. Od tega jih je 

kar 92 odstotkov zaposlenih za poln delovni čas. To je glede na države EU največji odstotek, 

saj je večina v EU zaposlena le za skrajšani delovni čas. M. Antić Gaber (2007: 119) piše o 

tem, da kadar razpravljamo o ženski, jo vidimo razpeto med delom in družino. Pri tem pa 

predvsem vidimo težavo, kako uskladiti zasebno življenje s službo. Pri tem navaja, da ženske 

navadno poskrbijo za urejeno zasebno življenje, medtem ko moški lahko gradi na karieri. 

Odločitev za materinstvo je na podlagi demografskih podatkov tista, ki se v današnjem času 

pomika v čedalje bolj pozna leta. Že leta 1986 je M. Jogan zapisal, da poročena žena ne sodi 

v službo. Po njegovem je njeno mesto od oltarja domov. Tam pa naj bi skrbela po mnenju 

stroke za gospodinjstvo, otroke in zadovoljstvo moža (prav tam: 48). Pri tem je dobro 

razmisliti, kdo trpi. Ali otrok, ki ima nezadovoljno  mamo, oče, ki opravi nekaj 

gospodinjskega dela, ali mama sama, ki se je po rojstvu otrok pripravljena zaradi družine 

odreči karieri in tako ostati doma ali sprejeti manj zahtevno delo zavoljo moža (Sedmak in 
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Medarič, 2007). N. Černigoj Sadar (2007) piše o tem, da se ženskam s čedalje višjo izobrazbo 

odpirajo tudi višja delovna mesta in višji položaj v službi. S tem pa so velikokrat prisiljene 

izbrati eno na račun drugega.  O kombinaciji enega z drugim bomo več pisali v nadaljevanju. 

»Work life balance« (v nadaljevanju WLB) je v svetu čedalje bolj aktualna tematika. V 

literaturi je to navedeno kot smiselna razporeditev dela in drugih stvari v življenju. Predvsem 

pa je pomembno, da delo opravimo, kar se da učinkovito, hkrati pa imamo čas še za družino, 

prijatelje, hobije in stvari, ki jih v življenju radi počnemo (Mesner-Andolšek v Svetlik idr. 

2004: 260). Definicije, ki jih najdemo v literaturi za WLB, so različne. Clark (2000: 751) 

opredeljuje WLB kot »zadovoljno in dobro komuniciranje z minimalnimi konflikti na 

delovnem mestu in doma«. Kirchmeyerjeva pojasnjuje WLB, kot »doseganje zadovoljive 

izkušnje na vseh življenjskih področjih«, kar pa seveda od človeka zahteva mnogo časa in 

energije (Kirchmeyer, 2000: 81). Greenhause (2003: 513) razlaga WLB kot uspeh, v katerem 

je posameznik enako zadovoljen z delom kot z družinskim življenjem. Pri tem pa so 

upoštevane tri komponente ravnovesja, in sicer: razporeditev časa, udeležba ravnovesja in 

zadovoljstvo. 

Vse te definicije imajo skupno točko v dobro urejenem delovno-družinskem življenju in 

zadovoljstvo. Po drugi strani pa je stopnja ravnovesja zelo relativna stvar, saj za vsakega 

posameznika  pomeni nekaj drugega. Merilo, kakšno je primerno delovno-družinsko 

ravnovesje, je izjemno težko določiti. Vsak zaposleni ima namreč lastno mejo,  in 

individualni koncepti, potrebe in prepričanja so različni ( Kaiser idr., 2010: 234). V grobem 

delodajalci navajajo nekaj pozitivnih in negativnih ugotovitev glede WLB. V splošnem je 

ugotovljeno, da zadovoljstvo z delom vodi v večje zadovoljstvo z družinskim življenjem in 

povečanje blaginje ter življenjskega zadovoljstva na splošno (Ayree idr., 1999: 505). Delavci, 

ki doživljajo malo družinskih konfliktov, poročajo o večjih zadovoljstvih na delovnem mestu 

(Tomas in Ganster, 1995: 10). Visoka stopnja usklajenosti dela in družinskega življenja 

pomeni tudi večjo lojalnost delavca v podjetju  (Kaiser idr. , 2010: 245) in nižje namene, da 

bo uspešen delavec podjetje zapustil. Ljudje, ki imajo urejeno zasebno in delovno življenje, 

pa hitreje napredujejo na delovnem mestu (Lyness in Judiesch, 2008: 798). V nasprotju z 

vsem napisanim pa lahko neugodno delo in družinske razmere pripeljejo do stresa, kar 

privede do izčrpanosti človeka in občutka nemoči. Thomas in Ganster kažeta na to, da kmalu 

pripelje vse skupaj tudi do poslabšanja zdravstvenega stanja (Thomas in Ganster, 1995: 11). 

Frone (Frone idr., 1992: 72) poročajo celo o depresivnih stanjih, ki se lahko pojavijo in 
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nenazadnje, kot poroča Martens, postanemo nezadovoljni s svojim poklicem (Martins idr.. 

2002: 403). Obstajajo dokazi, da WLB lahko pripomore pri zmanjšanju razlik med spoloma 

in izboljša produktivnost na delovnem mestu, hkrati pa zmanjša stres in absentizem ter 

poveča promet (Abt Associates, 2000, Circadiani Technologies, 2003, Friedman, 1986 , 

2001, Goff , Mount , in Jamison , 1990, Halpern, 2005, Shellenback, 2004).  

Mladi delavci so v Sloveniji po podatkih Stareta (2012) zelo obremenjeni z usklajevanjem 

delovnih in družinskih obveznosti. Svoje pravice premalo poznajo (tudi tiste, ki jim 

pripadajo) in zato od delodajalca tudi ne pričakujejo večjih ugodnosti. Predvsem mladi starši 

hitro naletijo na nenaklonjenost delodajalca (predvsem starejšega) za starševske probleme in 

tako ugodnosti, ki jim pripadajo, velikokrat pripišejo kar dobri volji delodajalca (prav tam). J. 

Herr (2012) v svoji knjigi omenja, da se število podjetij, ki zagotavljajo svojim zaposlenim 

neke vrste dodatek za nego otroka, povečuje. Te ugodnosti so predvsem posebne aktivnosti 

za šoloobvezne otroke in tudi skrb za nekatere bolne otroke. Delodajalci se odločijo, da bodo 

plačali del stroškov ali pa vse stroške. Tako se lahko odločijo tudi za ustanovitev vrtca v 

podjetju, ki se lahko nahaja v podjetu ali v njegovi bližini, in tako zmanjšajo konflikt med 

družinskim in zasebnim življenjem. Prav o ustanovitvi vrtca v sklopu podjetja bomo povedali 

več v naslednjem poglavju. 
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4 VRTEC V SKLOPU PODJETJA 

4.1 VPLIV DELODAJALCEV IN POTREBE STARŠEV 

PREDŠOLSKIH OTROK 

Čas, ki ga starši porabijo za to, da otroka pripeljejo v varstvo, velikokrat prinese ne le staršem 

ampak tudi delodajalcu izgubo produktivnosti. Hkrati je iskanje ustreznega varstva lahko ne 

le enkraten dogodek, ampak marsikdaj cel projekt za starše (Morrissey in Warner, 2007). 

Delodajalci ocenjujejo, da je zaradi težav z zanesljivim varstvom otrok zaposleni letno 

odsoten od pet do devet dni (Carillo, 2004; Emlen in Koren, 1984). Dodatno, naraščajoč 

delež populacije, ki opravlja nestandardne izmene (nočne, vikendi ...), nima dostopa do 

regulirane oskrbe otrok (prav tam). Ti finančni in logistični zadržki mnogokrat privedejo 

starše, da za skrb izberejo poceni, fleksibilno, neformalno obliko varstva pri sorodnikih, 

prijateljih sli sosedih (Meyers 2006). Približno dve tretjini otrok mlajših od 5 let in približno 

polovico šoloobveznih otrok v ZDA pazijo in vzgajajo varuške, sorodniki ali drugi bližnji 

(Snyder, Dore in Adelman, 2005).  Mnogo delodajalcev je zato sprožilo različne pobude, da 

bi pomagali zaposlenim pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti. Med idejami so bile 

tudi podpiranje varstva otrok ali t. i. »Onsite/Near-site  daycare«, ter programi z vavčerji23 ali 

napotitvene storitve (Connelly idr., 2004). Galinsky s sodelavci (2008) piše o tem, da je večje 

navdušenje kot sistem z vavčerji požela ideja o varstvu znotraj podjetja predvsem zaradi 

začetnih stroškov, ki bi pri tem nastali,  in pa tudi zaradi delovne sile, ki je v primeru varstva 

znotraj podjetja stalnejša (prav tam). J. Auerbach (1990) navaja, da je ustanovitev vrtca v 

podjetju s pomočjo delodajalca neke vrste aktivnost, ki upoštevarazlične dejavnike: 1. Načelo 

enake finančne pomoči za vse svoje uslužbence glede varstva otrok. 2. Nudenje različnih 

predšolskih programov, ki ustrezajo tako staršem otrok kot podjetju izven podjetja samega.  

3. Nudenje finančnih in drugih oblik pomoči staršem otrok/zaposlenim, kot na primer: 

zaposleni so deležni različnih bonov ugodnosti, delitve delovnega časa, možnost krajšega 

delovnega časa, delitve delovnega mesta s sodelavcem. 4. Nudenje neposredne pomoči 

staršem otrok zaposlenih v podjetju,  tj. organiziranje varstva, vzgoje itd. znotraj podjetja.  

Preden pogledamo podrobneje o možnostih takšnega varstva, si najprej poglejmo, kje in kdaj 

                                                 
23 Vavčer  tudi voucher -ja [váu̯čer] je po SSKJ  poimenovan kot dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih 

storitev.  
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se je takšno varstvo sploh pričelo. 

4.2 ZAČETKI, RAZLOGI IN MODELI PREDŠOLSKE VZGOJE V 

SKLOPU PODJETJA 

E. Singer (1992, nav. po M. Batistič Zorec, 2003) piše o prvih predšolskih institucijah, ki naj 

bi otroke pripravljale na neposredno vključitev v industrijsko ali obrtniško delo. Nedvomno  

je začetnik  družbeno organizirane predšolske vzgoje znotraj podjetja Robert Owen (1771-

1858). Ker je zaposlovanje žensk povzročilo, da so otroci potrebovali varstvo, so tudi potrebe 

po ustanovah za varovanje z industrializacijo rasle. Razvoj kapitalizma in industrializacija sta 

po besedah E. Singer (1992, povz. po Batistič Zorec, 2003)  tudi za ženske omogočala 

zaposlovanje zunaj doma. Predvsem ženske iz nižjega sloja so pričele delati tako kot njihovi 

možje, ženske iz višjega in srednjega sloja pa so pazile doma na otroke (prav tam).  Robert 

Owen je menil, da bi morala družba prevzeti odgovornost za vzgojo otrok, zato je sam kot 

industrialec ustanovil Inštitut za oblikovanje značaja, za otroke od enega do štirinajstih let 

(Batistič Zorec, 2003). Owen je odprl poleg lastne predilnice z bombažem in 500 zaposlenimi 

tudi vrtec in tako je združil varstveno, vzgojno in izobraževalno funkcijo (prav tam). S. 

Pavlič (1991) piše, da se je v takratnem času po vzoru Owena pričelo odpirati veliko 

podobnih ustanov.  T. Vonta (2009) piše, da so posamezniki odločali o tem, kaj je za otrokov 

razvoj dobro intuitivno, in tudi o tem, kako naj se predšolski otrok razvija. Eden izmed tistih, 

ki je posnemal Owena  in razvil idejo o družbeno organizirani vzgoji predšolskih otrok, je bil 

Pestalozzijev učenec Friedrich Wilhelm August Fröbel. E. Singer (Batistič Zorec, 2003) piše 

o njegovi manj znani plati kot učitelju učiteljic v vrtcu. Leta 1850 je ustanovil ženski kolidž 

in tako izobrazil ženske srednjega in višjega sloja, da so svoje znanje, kljub slabim razmeram 

24v vrtcu, prenašale na otroke delavskega razreda. Fröblov pedagoški koncept se je obdržal še 

celo 19. stoletje (prav tam). 

S. Pavlič (1991), ki je v svojem delu »Predšolske ustanove na Slovenskem 1834–1945«  

opisala celovit zgodovinski pregled razvoja predšolskih otrok, omenja vrtec pri kočevskem 

premogovniku, ki ga je uprava  odprla leta 1927 in ga zalagala s »kurivom, razsvetljavo in 

služiteljico« (prav tam: 92). Leta 1929 so se pričeli premiki tudi na področju zakonodaje, ki 

                                                 
24 Singer (1992: 60, povz. po M. Matistič Zorec, 2003) piše o pomanjkanju denarja za delavski razred v času 

Fröbla. Njegovi razredi so namreč morali biti majhni in imeti usposobljene učitelje z zadostno količino igrač in 

materiala. Ne samo v Angliji, tudi pri nas se je v takratnem času dogajalo enako (prav tam). 
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je omenjala, da morajo »industrijska podjetja, ki zaposlujejo več kot 100 delavcev, med 

katerimi je vsaj 25 mater z majhnimi otroki, urediti v neposredni bližini tovarniškega obrata 

dnevno zatočišče.« (prav tam: 116). Žal do realizacije zakona nikoli ni prišlo.  Je pa po 2. 

svetovni vojni (Batistič Zorec, 2003: 140) odprlo svoje vrtce precej podjetij, kot na primer 

Lek, Klinični center v Ljubljani ter Ibi iz Kranja.  

Razlogov za ustanovitev vrtca v podjetju in/ali varstva in vzgoje predšolskih otrok v sklopu 

podjetja je več. Glede na to, da morajo danes podjetja razmišljati tudi o političnih, socialnih 

in ekoloških dejavnikih (Friedman, 1983), so tudi razlogi za ustanovitev zasebnih vrtcev v 

podjetjih naravnani v tej smeri. Delodajalci ne razmišljajo le o omenjenih temah, ampak tudi 

o uresničevanju koristi zaposlenih v smeri znižanja fluktuacije (prehajanje od delodajalca do 

delodajalca), zvišanju delovne morale, večjem ugledu podjetja in nenazadnje tudi o 

uspešnosti podjetja (Connelly idr., 2004). J. Auerbach (1990) navaja pet razlogov, zaradi 

katerih bi delodajalci odprli lasten vrtec. To so: zaposlovanje in lojalnost osebja,  zmanjšanje 

odsotnosti  in večanje prometa podjetja, družbena odgovornost, odnos z javnostjo in 

zanimanje zaposlenih za takšno obliko varstva. Prvi zgoraj omenjen razlog, ki ga delodajalci 

omenjajo kot podporo varstvu v podjetju, je zaposlovanje in ohranjanje zaposlenih 

(lojalnost). Varstvo in nega otrok v sklopu podjetja lahko služi po mnenju avtorja (Auerbach, 

1990) interesom delodajalcev, da si pospešeno prizadevajo zaposlovati uspešne ljudi, tudi 

ženske, predvsem na medicinskem in pisarniškem področju ter v proizvodnji visoke 

tehnologije.  Prihod na delovno mesto po rojstvu otroka je pogosto stresen za zaposlene 

ženske, zato je drugi razlog, ki ga navaja Auerbach (1990) - zmanjšanje odsotnosti  in 

večanje prometa podjetja, v strokovni literaturi25 pogosto omenjeni razlog za ustanovitev 

vrtca v podjetju. Po mnenju R. Connely  so si avtorji o tem dejavniku zelo različnega mnenja. 

Nekateri (npr. Krug, Palmour in Ballassai, 1972, Burud idr. 1984, Friedman 1983, Schandl 

1992) omenjajo v svojih delih, da se je ob ustanovitvi vrtca v podjetju zelo zmanjšala 

odsotnost z dela.  V nasprotju s tem pa sta Milkovich in Gomez (1976) ugotovila, da varstvo 

v sklopu podjetja ni povezano z uspešnostjo podjetja in tudi ne vpliva neposredno na 

odsotnost z dela. Poleg tega sta odkrila tudi določene frustracije pri tistih zaposlenih, ki so 

imeli otroke na čakalni listi za vstop v vrtec v sklopu podjetja. Je pa res, da predvsem pri 

ženskah opažajo večjo podporo na delovnem mestu in boljše počutje. Po drugi strani pa 

avtorji (Kossek in Nichol 1992;. Rothausen idr. 1998;. Rubin idr. 1989, povz. po Auerbach 

                                                 
25 O tem pišejo npr. Auerbach, 1990; Friedman 1989; Goff, Mount in Jamison, 1990; Marquart 1988; 

Schellenbarger, 1992; Yougblood in Chambers-Cook, 1974. 
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1990) poudarjajo, da je v storitvenem sektorju in v predelovalni dejavnosti težko izmeriti 

produktivnost. Tretji razlog, ki ga J. Auerbach (1990) navaja, je družbena odgovornost.  

Magid (1983, povz. po Auerbach, 1990) pravi, da delodajalci poleg želje, da ohranijo dobre 

in stabilne delovne odnose, včasih omenjajo "družbene odgovornosti" kot motivacijo za 

podporo otroškega varstva. Delodajalci poudarjajo svojo moralno dolžnost do svojih 

zaposlenih in skupnosti, v katerih delujejo. Čeprav je to slišati kot družbeno odgovornost, je 

resničen motiv za nekatere delodajalce več kot le altruizem. Čeprav so dobri odnosi z 

javnostjo podjetju v korist, pa niso glavna motivacija za podporo k  odprtju notranjega 

varstva (prav tam). Kot zadnji dejavnik je J. Auerbach (1990) izpostavila zanimanje 

zaposlenih za varstvo v okviru podjetja. V delu avtorica opozori na to, da se le redko vodstvo 

samostojno odloči za notranje varstvo in  da do tega po navadi pride zaradi povpraševanja  

zaposlenih. Ti se morajo namreč najprej obrniti na koga z višjega položaja, saj brez njegove 

odločitve do pomembnih sprememb na področju ustanovitve vrtca v sklopu podjetja ne bo 

prišlo (Auerbach, 1990). 

Danes zasledimo več vrst varstva v sklopu podjetja. Stroka (Hein in Cassirer, 2010) različno 

poimenuje ustanovitve vrtca v podjetju. Večinoma to poimenujejo »Workplace nursery26«, 

»Kita«, »daycare«, »childcare centre« in »onsite« ali »offsite« oziroma »nearsite daycare« 

(prav tam). Oekermann (1997) poimenuje varstvo v sklopu podjetja kot Direct care, kar naj bi 

bilo kot dnevni center za nego, obšolske programe in poletne tabore.  Drug izraz, ki ga 

omenja, je Indirect care, kjer podjetje preko obstoječega centra poišče varstvo za otroke 

zaposlenih (prav tam). Omeni še Emergency care, kjer podjetje poskrbi za nujne zdravstveno 

oskrbo v kratkem času (npr. bolniška soba).  V tem primeru podjetje ustanovi posebni račun, 

ki se imenuje Prepaid-Care,  na katerega zaposleni prispevajo dohodek za otroško varstvo. 

Referral care so napotitvene storitve, kjer podjetje svetuje o najboljši možni oskrbi za otroka, 

ki je na voljo v okolici podjetja. Nazadnje pa omeni še On-site childcare, ki je vzgoja in 

izobraževanje na kraju, kjer je prisoten delodajalec (prav tam). V literaturi27 lahko zasledimo, 

da se podjetja, ki imajo vrtce znotraj podjetja, odločajo predvsem za dve vrsti varstva. 

                                                 
26 Workplace nursery  je zagotovitev oskrbe za otroke v stanovanjskih četrtih, otroških domovih, materinskih 

enotah, delovnem prostoru in podobno (http://vouchers.employersforchildcare.org/media/workplace-nurseries-

1.pdf). KITA ali daljše Kindertagesstätte so v Avstriji in  Nemčiji poimenovali dnevno varstvo otrok, kamor 

spada tudi varstvo v okviru podjetja (Kita, 2014). Childcare center  je center, v katerem skrbijo za otroke, 

običajno v starosti 6 tednov do 13 let. Za njihovo nego poskrbijo najete varuhinje ali drugi ponudniki. Pri tem pa 

je nega zelo širok pojem, ki obsega tako varstvo, kot tudi vzgojo, osnovno znanje prve pomoči in podobno 

(Olson, 2002). 
27 npr. Employer-Supported Child Care as a Women-Responsive Policy…1990, If you build it, they will 

come…2002, Kids at work…2004,  Babies and bosses…2007. 

http://vouchers.employersforchildcare.org/media/workplace-nurseries-1.pdf
http://vouchers.employersforchildcare.org/media/workplace-nurseries-1.pdf
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Connelly idr. (2004) navajajo kot  prvo korporativno varstvo28, ki od podjetja zahteva 

ugodnosti v mnogih pogledih in prav tako ugodne delovne pogoje. Za drugo vrsto (znotraj 

podjetja) pa se delodajalci odločajo predvsem zaradi konkurenčnosti na trgu dela in zato, da 

pridobijo najbolj kakovosten kader, med katere spadajo tudi mnoge uspešne ženske (prav 

tam). V slovenščini za to vrsto varstva nimamo ustreznega poimenovanja.  V nadaljevanju pa 

si bomo podrobneje pogledali obe obliki varstva. 

4.2.1 Varstvo znotraj podjetja (»Onsite day care«) 

N. Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela (2007) sta mnenja, da je vrtec v veliko pomoč 

zaposlenim staršem, ki poskušajo usklajevati družinsko in poklicno življenje. Precej staršev 

ima prilagodljiv delovnik, kar pa za usklajevanje z vrtcem žal ni primerno, saj je prav njihov 

obratovalni čas nemalokrat neprilagojen službam staršev. Po podatkih istih avtorjev (prav 

tam) skoraj polovica staršev tako ne hodi po svoje otroke v vrtec, zato bi si želeli, da bi bila 

večina vrtcev odprta tudi po 16. uri oziroma po možnosti tudi za vikend (prav tam).  Kukar  

(1991) pravi, da se glede na potrebe varstva po Evropi najdejo tudi organizacije, ki nudijo 

staršem varstvo otrok. To so predvsem banke, bolnice, javna administracija in podobno. Le te 

največkrat poskrbijo za otroke od 3. leta dalje. Avtor je mnenja, da bi bilo zares dobro, če bi 

lahko imela večja podjetja svoj lasten vrtec, ki bi bil prilagojen delovnim pogojem podjetja in 

bi tako starši lahko lažje usklajevali službene obveznosti z družinskim življenjem (prav tam). 

Izraz »Onsite day care« ali varstvo v okviru podjetja, tj. na kraju, kjer se podjetje nahaja,   ni 

nov izraz. Raziskave, ki so bile narejene s strani delodajalcev, ki podpirajo takšne vrste 

varstva, kažejo, da izraz sega daleč nazaj v državljansko vojno v ZDA, ko so varstvo otrok na 

»kraju samem« nudili  ženskam, ki so šivale za vojake29 ( Miller, 1984 , McIntyre, 2000, 

Jaffe 1981 v Gilbert in Specht, 1981). Odlok o ustanovitvi takšne oblike varstva je bil sprejet 

leta 1941 z »Lanham Act«30. 

Po končani vojni so bili programi ukinjeni in tako so otroci spet ostali brez ustreznega 

                                                 
28 V knjigi Kids at work R. Connelly (2004: 5) omenja to kot  »corporate culture of caring« in se nanaša na 

celoten paket  družini prijaznih ugodnosti, ki jih podjetje nudi zaposlenim. 
29 Prvo varstvo, ki se je pojavilo znotraj podjetja, je bilo med drugo svetovno vojno,  ko je podjetje Kaiser 

odprlo 24-urni dnevni center za otroke v Richmondu v Californii v Portlandu in v Oregonu, kjer so delale 

ženske v ladjedelnici (Reeves, L., 2014). 

30 Lanham Act je dovoljeval podporo za varstvo in nego otrok na delovnem mestu. 
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institucionalnega varstva (prav tam). Po vojni se je do leta 1950 zaposlilo v Ameriki okoli 12 

odstotkov žensk. Po letu 1960 pa se je pričelo intenzivno zaposlovanje. Ker so ženske imele 

težave z varstvom otrok, so leta 1971 na kongresu sprejeli obsežen  zakon o razvoju in negi 

otrok31, ki ga je podprl tudi takratni ameriški predsednik Nixon, in je staršem zagotavljal 

varstvo otrok (Gilbert in Specht, 1981). Največji razcvet te oblike varstva (Mitchell, Stoney 

in Dichter, 2001) je bil v letih 1980-1990, ko je veliko delodajalcev bilo pripravljenih vlagati 

v svoja zlasti manjša podjetja  predvsem zaradi nepovratnih sredstev, ki so jih lahko pridobili  

(prav tam). Izraz On-site day care se uporablja za programe za nego otrok, ki se pojavljajo v 

stavbah na kraju samem, kjer so starši zaposleni (Connelly, DeGraff in Willis, 2002).  Če se 

podjetje odloči za takšno vrsto varstva, lahko najame nekoga ali pa zadolži koga od že 

zaposlenih, da uredi vse storitve (papirologija, ureditev prostorov po standardih in 

normativih, usposobljen kader) za ustrezen zagon podjetja (Herr, 2012).  Vrtec na kraju, kjer 

je podjetje, se po mnenju Friedmana (2001) šteje kot neke vrste družini prijazna praksa. Artur 

in Cook (2004) pa družini prijazno ravnanje opredeljujeta vsak program, ki je namenjen 

lajšanju individualnih konfliktov med delom in družino, in vključuje fleksibilno razporejanje 

dela, politike družinskega dopusta in pomoči za nego in varstvo otroka. Seveda pa se 

upravičeno poraja vprašanje, kot si ga je postavil Flynn (1995), ki pravi, ali je smiselno vrtec 

v podjetju odpreti le tam, kjer je veliko število delavcev z vzdrževanimi družinskimi člani. 

Zgodnje študije32 kažejo (Levin-Epstein, 2001), da je varstvo znotraj podjetja spodbuda za 

zaposlene. Organizacije, ki ponujajo varstvo na kraju samem, želijo s tem pogosto povečati 

kakovost v podjetju in povišati stopnjo ohranjanja zaposlenih. Pri tem je dobro poudariti,  da 

je glavni vzrok za dolgo »življenjsko dobo« takšnega vrtca prav sposobnost za ravnovesje 

med delom in družino (prav tam). 

Ne le v Evropi in ZDA, ampak tudi v Indiji je zaslediti vrtce znotraj podjetja. Predvsem 

tehnično podkovana podjetja, kot so Ford Chennai, CSC Bangalore in Yahoo so med 

največjimi in tudi najbolj znanimi podjetji z notranjo organizacijo varstva za otroke 

(NASSCOM, 2009). CSC nudi varstvo za otroke zaposlenih in staršem to predstavlja 

predvsem bližino s svojim otrokom. Mame pa so navdušene nad tem, da lahko v podjetju, 

kjer so zaposlene, nahranijo (dojijo) svojega otroka. Eden od staršev, ki koristijo možnost 

varstva v podjetju Ford, je dejal, da ima svojega otroka v varstvu že od 4. meseca, trenutno pa 

je otrok star že tri leta. So v pričakovanju drugega otroka in prav dejstvo, da imajo že prvega 

                                                 
31 Comprehensive Child Development Act 
32 Levin-Epstein, Michael (2001). Childcare Help Still Ranks As Big Benefits Booster. Flexible Benefits, 2, 7. 
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v čudoviti oskrbi, je botrovalo k odločitvi še za drugega otroka (NASSCOM33, 2009). Seveda 

pa ni odvisno le od staršev, ali bo otrok takšen vrtec obiskoval, ampak tudi od delodajalca, če 

se odloči za takšno obliko ugodnosti. Po podatkih C. Hein in N. Cassirer (2010) je v Franciji 

najvišja starost otroka, ki ga sprejmejo v vrtec znotraj podjetja, 4 leta, v Južni Afriki pa 

podjetje BMW spodbuja zaposlene, da bi svoje otroke že v starosti od 2 do 5 let vpisali v 

vrtec znotraj podjetja in jim tako zagotovili kakovostno pripravo na šolo. Pogosto je takšno 

podjetje, ki ima notranje varstvo, videti kot podjetje, ki ljudem nudi mnogo ugodnosti in se 

izkaže kot ugledno podjetje tako za ohranjanje dobre delovne sile kot tudi za privabljanje 

strokovnjakov. Takšna podjetja pa so videti tudi kot podjetja, ki jim je mar za njihove 

zaposlene in hkrati jim ni vseeno za njihove družine ter odnos med družino in delovnim 

okoljem (Fleischer, 1995).  Čeprav je na področju poklicnega življenja še vedno razmeroma 

malo raziskav glede notranjega varstva otrok, pa ugotovitve kažejo (Circadiani Technologies, 

2003), da se je fluktuacija zaposlenih zmanjšala iz 9,1 % na 7,7 % v petih letih delovanja 

vrtca znotraj podjetja (prav tam ). Ker pa poleg varstva znotraj podjetja poznamo še varstvo 

pri podjetju ali t. i. konzorcijski vrtec, ki prav tako spada v ta sklop, bomo v nadaljevanju 

opisali to obliko varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.   

4.2.2  Varstvo pri podjetju ali konzorcijski vrtec (»Near-site daycare«) 

Že omenjena druga možnost, ki je poleg notranjega varstva prav tako aktualna, je varstvo v 

neposredni bližini podjetja oziroma t.i. “Near-site daycare”.  O Konzorcijskem vrtcu sta že 

pisala Alvin L. Sallee, M.S.W. leta 1986, in  R. Oekermann  (1997). Slednja loči v svojem 

delu  dva tipa konzorcijskega vrtca. Prvi je zaprt in je namenjen le za otroke zaposlenih, drugi 

tip pa je odprt, kamor se lahko vpišejo tudi otroci,  katerih starši ne delujejo v tej družbi. 

Splošno gledano se vrtci v sklopu podjetja po navadi ne razlikujejo od drugih vrtcev v 

ničemer razen tega, da so fizično blizu stavbe, kjer se nahaja podjetje. Ti otroci ne hodijo v 

vrtec v domači soseščini, ampak v mestu, v katerem je podjetje  (prav tam).  Za enega izmed 

                                                 

33 Nacionalno združenje programskih in storitvenih podjetij (NASSCOM) je najvišje industrijsko združenje 

podjetij na področju informacijske tehnologije in oddajanja dela zunanjim izvajalcem. Trenutno ima 

NASSCOM sedež v New Delhiju v Indiji, regionalne urade pa ima še v mestih Mumbaj, Chennai, Hyderbad, 

Bangalore, Kolkata in Pune. Je globalni trgovinski organ z več kot 1500 člani, med katerimi je preko 250 

podjetij iz Amerike, Evrope, japonske in Kitajske (NASSCOM, 2014). 
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prvo ustanovljenih korporacijskih vrtcev velja podjetje Stride-Rite (Reeves, L., 2014). 

Podjetje je s proizvodnjo čevljev pričelo že leta 1892. V 70. letih  prejšnjega stoletja pa se je 

lastnik Arnold Hiatt (Stone, 1992) odločil odpreti korporacijsko varstvo za otroke zaposlenih 

v podjetju. Njegov center je sprva bil mišljen za revnejše otroke s področja Bostona. Ker pa 

mnogo zaposlenih v njegovem podjetju ni zmoglo plačevati varstva za otroke v centru 

HIATT,34 je s pomočjo sindikata  sam ponudil zaposlenim priložnost, da svojega otroka 

pripeljejo v varstvo, katerega lastnik je podjetje, v katerem so zaposleni (prav tam).  

Za korporacijsko varstvo otrok, ki je še vedno v sklopu podjetja, so se po svetu že odločila 

podjetja, kot so podružnice podjetja IBM, BMW, Microsoft, Ford  in še mnoge druge (Hein 

in Cassirer, 2010). Na Hrvaškem so se za to vrsto varstva odločili v podjetjih Vip, Hypo 

Bank, Ericsson Nikola Tesla in PBZ (Dropulić, 2012). To so t. i. dnevni centri za otroke 

zaposlenih. V teh centrih podjetja ponavadi sokreirajo ali postavijo določene pogoje glede 

obratovanja in dela v varstvu. Pri tem gre po večini za odkup obstoječih prostorov v vrtcih ali 

najetje le teh. J. Herr  (2012) pravi, da ta način uporablja več podjetij z istimi interesi skupaj. 

To pomeni, da se bodo tudi stroški zagona vrtca zmanjšali in delili na več podjetij hkrati 

(prav tam). V teoriji to pomeni, da bodo manjši stroški in lažje delovanje vrtca, če se bodo 

podjetja združila,  v praksi pa so to bolj kot ne osamljeni primeri, saj podjetja pravzaprav še 

vedno niso pripravljena medpodjetniško sodelovati za trajnostno partnerstvo in bi jih to 

združilo le v primeru, kot ga imajo v Franciji, ko to spodbuja (finančno) tudi država (Hein in 

Cassirer, 2010). 

Ta model nudi za delodajalca več prednosti. NASSCOM (2009) pa pravi, da se zaposleni 

izognejo s konzorcijskim vrtcem logističnemu vprašanju, ker je vrtec še vedno v bližini. 

Dalje pišejo o tem, da podjetju ni potrebno zagotavljati prostorov za izvajanje dejavnosti 

varstva otrok. Edina obveznost podjetja je finančna podpora (prav tam). Glede na to, da 

varstvo poteka v bližini mesta, kjer so zaposleni starši, se avtor v nadaljevanju sprašuje, če je 

to res rešitev za delodajalca oziroma za zaposlenega in kakšne prednosti v resnici prinaša, če 

starši želijo biti čim bližje svojemu otroku, hkrati pa v času kratke malice ne morejo do 

svojega otroka, ki je vsaj kilometer oddaljen od delovnega mesta (prav tam).  

NASSCOM navaja, da bi si morala podjetja, ki ustanavljajo varstvo v neposredni bližini pod 

svojim okriljem,  nujno vzeti čas za premislek in odgovoriti na naslednja vprašanja: 

                                                 
34 Hiatt je bil center, ki je služil skupnosti na splošno, brez neposredne koristi. Otroci so bili po mnenju lastnika 

podjetja Stride-Rite bolj kot ne prepuščeni sami sebi (Stone, 1992). 
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 Ali nudi vrtec, v katerem bi ustanovili svoj oddelek, resnično najvišje standarde na 

področju kakovosti in skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok? 

 Bi podjetje v sklopu svojega »kampusa« lahko zagotovilo enako kakovost ali je 

bolj pripravljeno na to, da svoje ime-znamko ponese v drug vrtec? 

 Ali bo ta ureditev res odgovarjala večini zaposlenih staršev (glede logstike, 

urejenosti in kakovosti) (prav tam)?  

Ker pa takšna oblika varstva zahteva tudi sodelovanje delodajalca, bomo v nadaljevanju 

zapisali najprej programe, ki se izvajajo v vrtcih v sklopu podjetja, nato pa še o tem, kako je 

poskrbljeno za bolane otroke in kakšno je v splošnem zadovoljstvo staršev s takšno obliko 

varstva. 

4.3 PROGRAMI, KI JIH IZVAJAJO VRTCI V SKLOPU PODJETJA 

J. Herr (2012) pravi, da si starši želijo, da bodo njihovi otroci v prvi meri na varnem in 

udobno. Želijo program, ki je primeren za vsakega otroka in ki spodbuja vsa področja 

otrokovega razvoja. Pomembno je, da imajo otroci na razpolago dovolj materiala in ustrezno 

opremo, hkrati pa pestre dejavnosti. Pri tem pa sta pomembna tudi lokacija in stroški samega 

varstva. Zaposleni starši namreč raje izberejo program v bližini njihovega doma ali službe. 

Velikokrat so prisiljeni izbrati tudi program, ki si ga glede na svoje dohodke lahko privoščijo. 

Starši z nižjimi dohodki si namreč težje izberejo ugleden zasebni vrtec z manj otroki v 

skupini, od javno dostopnega vrtca (prav tam) 

V OECD poročilu IZ 2006 je zapisano, da na Norveškem vse institucije za predšolske otroke 

uporabljajo nacionalni kurikulum, ki je določen s strani države. Seveda pa  imajo predvsem v 

zasebnih vrtcih, ki jih je na Norveškem kar 50 %, vključen v obstoječi plan tudi Montessori 

koncept, koncept vrtca v naravi ter Reggio Emilia vrtca. V severnem delu Norveške najdemo 

tudi vrtce za Sámi otroke (Starting strong II , 2006 ).  V Nemčiji zasledimo 2 starostni 

obdobji; od 0 do 3 in od 3 do 6 let. Otroci nato s šestim letom vstopijo v šolski sistem. Tako 

kot imamo v Sloveniji na razpolago javni vrtec, zasebni vrtec in vzgojno-varstvene družine, v 

Nemčiji zasledimo javni vrtec, zasebni vrtec in dnevno varstvo otrok (Kindertagespflege). 

Glede na program pa ločijo Waldorfski vrtec, Montessori vrtec, vrtec v naravi/gozdni vrtec  

(Wald Kindergarten), športni vrtec (Bewegungskindergarten), umetniški vrtec   

(Kunstkindergarten), Kneippov vrtec (Kneippkindergarten), verski vrtec 
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(Kirchlichekindergarten) in pa Kita35 (Kindertagesstätte) koncept vrtca, ki je ponavadi 

kombinacija Montessori in Waldorfskega vrtca (Kersnik, 2011). Programi zasebnih vrtcev se 

od države do države razlikujejo. V Sloveniji Strokovni svet RS podeli vrtcem, ki izvajajo 

programe po posebnih načelih, kot so Montessori, Decroly ali Steiner in podobni, pozitivno 

mnenje šele takrat, ko je ugotovljeno, da je program potrdilo ustrezno mednarodno združenje 

(Predšolska vzgoja, 2013). To pomeni, da v kolikor želi izvajati vrtec posebna pedagoška 

načela (npr. Steiner ali Montessori), mora ob potrditvi programa predložiti tudi potrdilo o 

ustreznosti programa s strani ustreznega mednarodnega združenja, kar je podlaga za izdajo 

pozitivnega mnenja na Strokovnem svetu (ZVrt, 13. člen , 1996, 2005).  

V Sloveniji obstajajo trije vrtci, ki imajo v sklopu podjetja organiziran vrtec. Lekov vrtec je 

med najstarejšimi in najdlje poznan,sledita mu holdinška družba Istrabenz Gorenje, ki ima 

varstvo organizirano s hčerinsko družbo GEN I (Istrabenz, 2014), ter podjetje Halcom 

(Borko, 2008).  Lekov vrtec deluje že od leta 1975, pod okriljem Vrtca Najdihojca, ki je javni 

vzgojno-varstveni zavod pod  okriljem Mestne občine Ljubljana. V njem se izvaja javno 

vzgojno veljavni program po načelih Kurikuluma za vrtce (Lek, 2014). Vrtci podjetij 

Istrabenz Gorenje  in hčerinske družbe Gen I ter Halcom pa delujejo po metodi Montessori. 

Prvi pod imenom »Hiša otrok, Sonček « , drugi pa  »Hiša otrok srečnih rok« (prav tam). V 

nadaljevanju bomo na kratko predstavili najbolj pogoste koncepte, ki se pojavljajo tudi v 

vrtcih v podjetju. 

WALDORFSKI VRTEC 

Utemeljitelj Waldorfskega koncepta je bil Rudolf Steiner.  Prva ustanova je dobila ime po 

cigaretni tovarni Waldorf Astoria, ki je  bila namenjena otrokom uslužbencev v tej tovarni. 

Waldorfska pedagogika ni znana po tem, da bi imela v naprej postavljena pravila in metode. 

Otrok je v luči te pedagogike namreč individualno bitje, kateremu mora odrasel na primeren 

način in ob pravem času slediti v razvoju do odgovornega in svobodnega ter hkrati zrelega 

odraslega (Steiner, 1996). 

Glavne značilnosti Waldorfskega vrtca  predstavljajo naslednja izhodišča: 

Okolje v Waldorfskem vrtcu naj bo prijetno in toplo, sestavljeno iz naravnih materialov. 

                                                 
35 Kita koncept je poimenovanje dnevnega varstva v Nemčiji, ki ga ima tudi Beiersdorfov vrtec. Vsak vrtec, ki 

ima dnevno varstvo,  se odloči za program, ki ga bo izvajal. Največkrat je to kombinacija Montessori in 

Waldorfske pedagogike. Glavni poudarek Kita koncepta je, da je vsak človek na svetu pomemben. Ko oseba 

resnično priznava svojo lastno vrednost,  tako priznava tudi vrednost vsake druge osebe.  Pri tem se zavzemajo 

za glavni cilj, da bi pozitivno vplivali na življenje otrok (Kita, 2014). 
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Vzgojiteljice so zadolžene za vzpostavitev umirjenega vzdušja, njihovo ravnanje pa mora biti 

prijazno, vendar dosledno in odločno. Pomemben je stalen ritem in dovolj časa za igro. Preko 

igre se otrok povezuje s svetom, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja, si 

razvija domišljijo. Naravni materiali in igrače v vrtcu niso dokončno izdelani, kar spodbuja 

domišljijo in ustvarjalnost. Kotički v igralnici so čimbolj podobni domu. Glavni cilj dela je 

harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil. Pri delu se upoštevajo 

načela, ki ustvarjajo vzdušje varnosti, to je vzor in posnemanje, ritem in ponavljanje, 

upoštevanje razvojnih značilnosti otroka« (Steiner, 1996). 

 Steiner (prav tam) piše, da v prvih sedmih letih potrebuje otrok varnost in ljubezen (prav 

tam). Ob sebi mora imeti odraslo osebo, ki mu je vzor in jo lahko posnema, zato 

vzgojiteljice v Waldorfskem vrtcu vedno opravljajo smiselno in otroku pregledno delo. 

Občutek varnosti po mnenju avtorice dobi otrok ob ustaljenem ritmu vseh dejavnosti, ki se 

ritmično izmenjujejo in ponavljajo. Otrok potrebuje celovito doživetje sveta, pri čemer se 

njegova čutila harmonično razvijajo. Zato je po njenem mnenju otroke potrebno zavarovati 

pred prezgodnjim intelektualnim učenjem, zlasti pa pred škodljivim vplivom medijev, ki so 

zanj razdiralni. Zgodnje otroštvo je dragoceno obdobje, v katerem se zgradijo temelji 

kasnejšega zdravja. Otrok ima pravico, da to obdobje v polni meri doživi, ne pa da ga silimo 

v prezgodnje prilagajanje svetu odraslih« (prav tam). 

 

MONTESSORI VRTEC/MONTESSORI PEDAGOGIKA  

Montessori koncept temelji na principih dr. Marie Montessori in temelji predvsem na 

premišljeni pripravi prostora, ki je osnova za ustvarjalo delo otrok.  »Pomagaj mi, da 

naredim sam« je glavni in vodilni motiv pedagogike. Otroci imajo na razpolago veliko 

»materialov«. 36Montessori pedagogika temelji na izhodišču mišljenja o tem, kdo so otroci. 

Poudarja edinstvenost individualnosti, enkratnost vsakega posameznega otroka. (Otroka ne 

primerja z normami, standardi, kot to počnejo tradicionalni pedagoški sistemi). Zagovarja 

mišljenje, da morajo biti otroci svobodni, da lahko uspejo in se učijo brez omejitev ali kritike. 

Kot pedagoški pristop se Montessori metoda osredotoča na potrebe, talente in individualnost 

vsakega otroka. Otroci se namreč najbolje učijo, če poslušajo samega sebe. Potrebno je torej 

samo spodbuditi otrokovo naravno veselje do učenja, ki je prirojeno vsakemu otroku 

(Montessori, 2006).  

                                                 
36 Montessori izraz za razvojne in učne predmete 
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Glavne značilnosti koncepta Montessori predstavljajo naslednja izhodišča: 

Pri Montessori konceptu je potreben celovit pristop k otroku (Devjak idr., 2008). To pomeni, 

da mu je potrebno pomagati tako, da bo dosegel popolni potencial na vseh področjih življenja 

(čustvena rast, fizična kondicija, kognitivno mišljenje in intelektualno mišljenje). V učenju 

naj uživa in si pri tem krepi samozavest. Učno okolje mora biti spodbudno in mu mora biti v 

oporo. Učitelj/vzgojitej mu to okolje pripravi varno in skrbno, saj bo le tako otrok lahko delal 

zbrano, neprisiljeno in z notranjim nadzorom ter občutkom za druge. Materiali so 

multisenzorni (omogočajo razvoj vseh čutov) in omogočajo raziskovanje in postopno 

odpravljanje napak. Tako spodbujajo mišljenje, pozornost, koordinacijo, občutek za red in 

socializacijo. Vsak otrok ima možnost svobodne izbire kateregakoli materiala in  neomejeni 

čas (prav tam). Iz otroka je potrebno potegniti njegove potenciale in ga pripeljati na najvišji 

nivo (Zemljarič, 1996). 

Če je pravilno vodeno in gojeno, otrok zraste v osebo, ki ima začrtan namen in jasno smer v 

življenju. Lastnosti, ki jih poudarja Montessori metoda, sta tudi samozavest in neodvisnost. 

Metoda zastopa stališče, da otrok potrebuje odrasle, da mu prikažejo možnosti v življenju, 

medtem ko mora otrok sam sprejeti odločitve glede uporabe teh možnosti (Montessori, 2006).  

GOZDNI VRTCI  ALI T. I. WALD KINDERGARTEN  

Kljub primerjavi z drugimi alternativnimi koncepti v vrtcih ima ta vrsta vrtcev relativno malo 

znanstvenih študij modela. Pogosto se na domačih spletnih straneh sklicujejo na švedske 

študije, ki  primerjajo gozdni vrtec z "normalnim" švedskim vrtcem (Grahn idr., 1997). 

Seveda naravne učne situacije v gozdu ponujajo nekatere izzive. Literatura pa vendarle 

ponuja vpogled v koncept in prakso gozdnih vrtcev v Nemčiji37. I. Miklitz38 (2000) pravi, da 

so pri delu v gozdnem vrtcu v ospredju izkušnje in učni cilji ter fina in groba motorika in 

čutno zaznavanje dogodkov v okolju. Otroci imajo priložnost spoznati meje svojega telesa. 

Zelo  pomembna sta tudi mir in občutek za govorjeno besedo. Zastavljeni cilji so povezani z 

doživljanjem rastlin in živali v njihovih prvotnih habitatih, s sezonskimi ritmi naravnih 

                                                 
37 Med literaturo lahko zasledimo poleg Miklitz še avtorje:  Köllner & Leinert, 1999 in Bickel, 2001, ki v 

Nemčiji veliko pišejo o gozdni pedagogiki. Na Švedskem pa o tej pedagogiki pišejo avtorji Grahn, P., 

Mårtensson, F., Lindblad, B., Nilsson, P. & Ekman, A (1997). 
38 Omenjena avtorica Miklitz (2000) v svojem delu piše tudi o tem, da otroci v primeru slabega vremena dan 

preživijo v mobilni hiši, kakšna je organizacija gozdnega vrtca (poglavje 5), njegovo financiranje (poglavje 6) in 

smernice (poglavje 7). Približno dvajset strani nameni  vzpostavitvi gozdnega vrtca (poglavje 8), postopku 

ustanove in gradnja Wetterschutzbauten. Poleg tega piše tudi o gozdnih vrtcih na Švedskem (poglavje 9 in 10) 

in o njihovih raziskavah. 
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pojavov in predvsem z zavestjo ekoloških odnosov, pa  tudi s spoštovanjem do gozda in 

življenja v skupnosti.  Njihov moto se glasi: "Ni slabega vremena, so le slaba oblačila." 

 

Glavne značilnosti gozdnega vrtca po Miklitzevi predstavljajo naslednja izhodišča: 

Poudarek je na izkušnjah doživljanja narave. Otroci se skozi naravo učijo o gozdu, živalih in 

rastlinah in se tako zavedajo soodvisnosti človeka od narave. Razen nekaj orodja opuščajo 

komercialno dostopne igrače in jih po večini ustvarjajo sami ter si tako krepijo domišljijo in 

motorične sposobnosti. Gozd jim zagotavlja dovolj prostora za gibanje in telesne dejavnosti: 

plezanje, ravnotežje na polenih, skoki v dežju – vse je mogoče. Otroci dan preživijo zunaj v 

vseh vremenskih pogojih. Pomembna je le ustrezna obleka in obutev ter zaščita pred klopi 

(Miklitz, 2011).  

 Gozdni vrtci so v zadnjih letih izgubili nekaj svoje priljubljenosti predvsem zaradi bolezni, 

kot so borelioza, klopni meningoencefalitis in druge reakcijske bolezni, ki nastanejo zaradi 

ugriza klopa. V gozdnih vrtcih so ugrizi klopov v toplejših mesecih lahko celo smrtno 

nevarni. Zato te vrste vrtcev v zadnjem času dopolnjujejo športni vrtci (Lösche, 1990). 

REGGIO EMILIA PREDŠOLSKI PRISTOP 

Sega v leto 1963, danes pa se izvaja v 22 vrtcih v Reggio Emilii.  To je pedagoški koncept, ki 

je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v 

kritične mislece in varuhe demokracije. Sam koncept temelji na  človekovih in otrokovih 

pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti in 

konceptualno integracijo različnih znanosti. Otrok je tu kompetenten, ima velikanske 

ustvarjalne zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja. Prednost 

učenja pred poučevanjem, projektno in timsko delo, veliko dokumentiranja in spodbujanje 

različnih oblik izražanja so le delček vsega, kar premore Reggio Emilia. To ni le koncept, je 

vpetost vrtca v kulturno okolje in prikaz različnost, unikatnosti otroka, ki se kaže v njegovem 

izražanju v »sto jezikih« (Devjak in Skubic, 2009).  

Glavne značilnosti koncepta Reggio Emilia predstavljajo naslednja izhodišča: 

Vrtec je prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, je živ organizem, odprt v okolje. Iz vrtca se 

življenje širi v družine ter v mesto, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej 

in demokratična komunikacija; velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega 
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posameznega otroka - na otroka gledajo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s 

specifičnimi potrebami. Pedagoški koncept Reggio Emilia namenja posebno pozornost 

razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabil in razvijal vsa čutila, tudi 

tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj). A . vtorji koncepta Reggio Emilia so 

kot eno od izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, a kaj hitro mu ostane le 

eden, saj ostalih devetindevetdeset zanemarjamo in jih ne razvijamo. V  konceptu izhajajo iz 

stališča, da ne smemo nikoli poučevati otroka v tem, česar se ne bi mogel naučiti sam.  Zelo 

se poudarja interakcijo in komunikacijo, druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi 

udeleženci v vzgojnem procesu. Kakovostno timsko delo zagotavljajo najprej z zaposlitvijo 

dveh vzgojiteljic/vzgojiteljev v oddelku, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti, pojave in 

probleme z različnih zornih kotov. Projektno delo pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti 

smisel za dogodke in pojave v svojem okolju. Dokumentacija vključuje opazovanje, 

transkripcijo tonskih zapisov ter fotografije. Vrtec Reggio Emilia je prostor, ki omogoča stike 

med odraslimi in otroki ter predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in 

starši, zato je prostor 'tretji vzgojitelj' ( Devjak in  Skubic, 2009). 

Utemeljitelj Malaguzzi pravi, da koncept izhaja iz več različnih teorij in v središče postavlja 

otroka. Ker so pomembni tudi starši in vzgojitelji, C. Rinaldi opredeljuje Reggio vrtec kot 

sistem odnosov in komunikacij, vpletenih v širši socialni sistem (Edwards idr., 1993: 10, 

povz. po Devjak idr., 2008). V prijaznem okolju se vsi počutijo zelo domače, učenje pa poteka 

skozi komunikacijo in s konkrenimi izkušnjami (Batistič Zorec, 2003). 

4.3.1 Varstvo predšolskih otrok v sklopu podjetja v primeru bolezni 

V primeru bolezni otroka predstavlja za starše, ki nimajo nadomestne možnosti, tudi varstvo 

v sklopu podjetja nemalokrat veliko težav. Mnogo delodajalcev omogoča poleg notranje 

enote vrtca tudi določena namenska sredstva, za katero lahko zaprosijo zaposleni največ 3-

krat do 4-krat letno in z njo plačajo otroku varstvo oz. nego na domu, če je to potrebno (C. 

Hein in N. Cassierer, 2010). V primeru bolezni ima delodajalec lahko na razpolago več 

odločitev, kako ugoditi ali olajšati delo delojemalcu. Starši se najpogosteje poslužijo bolniške 

odsotnosti za nego in varstvo otroka,  ki jo  v polni meri izkoristijo, dokler otroku ni bolje, in 

jo odobri osebni zdravnik. Sledi podpora v obliki »bolniške sobe«; ta soba je v sklopu 

izgrajenega vrtca znotraj podjetja. Kot zadnjo pa naj omenimo še vzpostavitev družinske sobe 

v prostorih podjetja; soba je opremljena s posteljo, računalnikom, igračami ipd., da zaposleni 
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lahko pride na delovno mesto tudi z otrokom in opravi najnujnejša dela (Carr, 1997) . V 

primeru, da se delodajalec odloči za vzpostavitev družinske sobe, je nujno, da so za njeno 

uporabo določena tudi pravila. Le ta morajo vsebovati informacijo o tem, katere vrste bolezni 

so še sprejemljive, soba pa mora biti nenehno v nadzoru. Za to je nujno, da je zanjo zadolžena 

kontaktna oseba, ki po potrebi nenehno spremlja stanje bolanega otroka. Ta oseba hkrati 

sprejema rezervacijo za bolnega otroka. Pri tem gre predvsem za to, da otroci velikokrat kar 

čez noč zbolijo in starši tako postanejo predvsem zjutraj zaskrbljeni, kako z otrokom naprej, 

saj v vrtec ne sme bolan. V tem primeru lahko rezervira družinsko sobo, kjer ga njegov otrok 

počaka (prav tam). Družinska soba, ki jo imenujejo »Get well room« (Kelly, 2012),  je v 

Pitsburgu organizirana kot običajna igralnica. V njej so igre in umetniški materiali in tudi 

prostor za otroke, kjer se lahko uležejo. Organizirana je za srednje bolane otroke. Dnevno 

lahko sprejme največ devet otrok, starih od 6 mesecev do 12 let. Odprto imajo od 7. ure 

zjutraj in do 17. ure popoldan. Direktorica Mary Vandivier je povedala, da je sobo potrebno 

rezervirati dan pred uporabo. Zaposleni v njihovem podjetju imajo dnevno pristojbino 50 

odstotkov nižjo kot zunanji uprabniki, ki imajo dnevno ceno 50 dolarjev na dan za otroke od 

treh let naprej  in  70 dolarjev za otroke, mlajše od 3 let (prav tam). 

4.4 FINANČNI IN ORGANIZACIJSKI OKVIR ZA USTANOVITEV 

VRTCA V PODJETJU 

Že to, da delodajalec pokaže interes in zanimanje za povečanje družine svojih podrejenih, je 

veliko, da pa uvede prilagodljiv delovni čas, družinski piknik, nagrado za novorojenčke ob 

rojstvu v znesku tisoč evrov in nenazadnje še novoletno obdarovanje in varstvo v vrtcu, kot v 

podjetju Halcom v Sloveniji, se ne zgodi pogosto (Finc, 2013). Kot smo že pisali, lahko 

zasebni vrtec pri nas (ki je v javno-zasebnem partnerstvu) zaprosi pod določenimi pogoji tudi 

za koncesijo in tako pridobi pravico do sofinanciranja iz proračuna lokalnih skupnosti (ZVrt, 

2008, 34. člen in 55. člen). J. Hafner (2010) v svojem delu omenja, da je slovenska 

zakonodaja sicer za ustanavljanje takšne oblike vrtcev zelo odprta, saj nudi možnost 

financiranja tudi iz sredstev javnega proračuna. Vseeno pa avtorica poudari, da zakonodaja 

podjetij ne vzpodbuja k ustanavljanju vrtcev, saj tudi v zakonu o dohodnini39 ni zaslediti 

nikakršnih olajšav za podjetja, kot jih ponujajo npr. ZDA, Velika Britanija, Kanada ali 

Avstralija (prav tam). 

                                                 
39 ZDoh-1-UPB4 Ur.l.RS št. 59/2006 
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V današnjem času za njihovo varstvo poskrbijo varstvene ustanove, popoldanski programi 

zaposlitve v šolah, sorodniki in nenazadnje prijatelji.  ZDA, za razliko od članic EU, niso 

pristopile celovito in splošno v sklopu izobraževalnega sistema za predšolske otroke (Gornick 

in Meyers, 2003).  Čeprav obstajajo temeljne razlike v podpori vzgojno-izobraževalnega 

sistema za predšolske otroke med članicami OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development), je v držvah, kot so ZDA, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija skrb za 

najmlajše otroke prepuščena predvsem zasebnim institucijam in posameznikom, za starše pa 

je to zelo velik finančni zalogaj, ker država ne namenja veliko sredstev za varstvo in vzgojo 

predšolskih otrok (Jaumotte, 2004; Warner in Gradus, 2011; Hennesey idr., 1992). Precej 

članic OECD se, z namenom ponuditi staršem več možnosti izbire, nagiba k tržno mešanemu 

pristopu in poudarja vlogo delodajalcev (OECD, 2005). Nizozemska je v letu 2007 dodelila 

dodatnih 0,34 % subvencij za financiranje vzgojno-izobraževalnega sistema predšolskih 

otrok, kjer delodajalčev delež znaša med 25 in 28 % vseh stroškov (Warner in Gradus, 2011). 

Po eni strani je delodajalčev delež v ZDA res prostovoljen, je pa v delodajalčevem interesu, 

da poskrbi, da je zaposleni čimmanj odsoten in obremenjen, kar povečuje kvaliteto kadra 

(Shellenback, 2004). 

Zakonodaja vzgojno-izobraževalnega sistema je v ZDA zasnovana tako, da služi kot 

varnostna mreža in nudi podporo tako manj premožnim staršem, kakor tudi enostarševskim 

družinam, v smislu subvencij za zgodnje vzgojne programe, kot so npr. »Head start program« 

oziroma državni predšolski program (Morrissey in Warner, 2007). Javno mnenje poudarja 

osebno odgovornost za otroke in ceni starševsko izbiro ter tržno ponudbo vzojno-

izobraževalnega sistema. Tako večina ameriških družin usklajuje naraščajočo potrebo po 

nestarševski vzgoji v predvsem tržno naravnanem sistemu z javno omejeno podporo v obliki 

davčnih olajšav (prav tam). Delavske družine in družine iz srednjega sloja se tako običajno 

znajdejo v situaciji, ko so preveč premožne za podporo, a prerevne, da bi si lahko privoščile 

kvalitetno vzgojo svojih otrok (Hofferth, 1995). To pomeni, da so davčne olajšave in 

delodajalčeva podpora ključna za starše. Zato je v delodajalčevem interesu, da podpre vzgojo 

otrok zaposlenih kot del usklajenega razmerja služba-življenje (WLB) (Shellenback, 2004). 

Ena ključnih dejavnosti delodajalca je, da podpre skrb za vzgojo otrok zaposlenih v obliki 

davčnih olajšav, ki jih delodajalec prijavi davčnemu uradu. Ta omogoča, da zaposleni 

privarčujejo do 5000 USD neobdavčenih prihodkov za vzgojo otrok. Na žalost je omejitev 

zneska razlog, da je delež prosilcev za olajšavo relativno nizek in znaša 15 % za zaposlene v 

manjših podjetjih in 49 % za zaposlene v srednjih in večjih podjetjih. Dodatno je olajšava 
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delodajalca naravnana tako, da je do nje upravičen, ko za delojemalca zagotovi dovolj velik 

znesek in ima delojemalec konec obračunskega leta zanj dokazila v obliki računov. Mnogo 

delodajalcev olajšavo, ki jo davčni urad povrne, če so pogoji izpolnjeni, nakaže neposredno 

na varčevalni račun zaposlenega, kar vzpodbuja uporabo olajšav, ki so povrnjene v začetku 

obračunskega leta (Mitchell, Stoney in Dichter, 2001). 

Programi povpraševanja lahko omogočijo boljši dostop do formalnih in reguliranih oblik 

vzgoje in varstva otrok in jih imenujejo Demand-side voucher. Študija (Crosby, Gennetian in 

Huston, 2005; Ryan, Johnson, Rigby in Brooks-Gunn, 2011) kaže, da olajšave javnemu 

vzgojnemu sistemu, ki ga ZDA nudijo nižjemu sloju prebivalstva, spodbujajo organizirane 

oblike varstva znotraj podjetja. V gosto naseljenih področjih, kjer je delež upravičencev 

velik, je študija pokazala povečano zanimanje za program. Na žalost, je slika drugačna v 

redko naslenjenih in ruralnih področjih na Nizozemskem, kjer program z vovčerji nima 

zadostne podpore (Noailly, Visser in Grout, 2007; Warner & Gradus, 2011). Zato se 

delodajalci v teh področjih znajdejo v položaju, ko morajo sami poskrbeti in spodbuditi 

zahtevo in ponudbo. Ena izmed oblik je vzpostavitev lastnih vzgojih centrov ali zakup 

kapacitet v obstoječih centrih (Warner in Liu, 2006). Predstavniki skupnosti in vodilni v 

podjetjih tako skupaj spoznavajo nujnost in izzive vzgojno-varstvenega segmenta (Stoney, 

Mitchell in Warner, 2006;).  

V organizacijskem pogledu je potrebno najprej razmisliti o tem, ali podjetje potrebuje 

prostor, kjer bi se vse to izvajalo, in da je začetna investicija visoka. Seveda je vse to odvisno 

od finančne pomoči, ki bi jo podjetje morebiti prejelo ali namenilo za predšolsko dejavnost, 

in pa od državnih standardov, normativov in zakonodaje, ki jo država predpisuje. Prav zaradi 

možnih visokih začetnih stroškov je potrebno v podjetju predhodno dobro oceniti, za 

kolikšno investicijo  gre (Hein in Cassirer, 2010). V letu 2008 je v ZDA v 36 zveznih državah 

skupaj z District of Columbia znašal znesek letne oskrbe 4-letnega otroka več kakor cena 

enoletne šolnine kolidža, v petih državah pa je šlo kar za dvakratnik cene šolnine (prav tam). 

Ameriške družine tako namenijo med 6 in 18 % vseh prihodkov za vzgojo in varstvo otrok, 

kjer je delež revnejših družin, pa je vložek še večji (prav tam). V podjetju WFD consulting so 

naredili izračun ob ustanovitvi vrtca v podjetju. Dognali so, da na 1 USD investicije dobijo z 

vložkom v takšno investicijo povrnjenih od 3 do 4 USD na osebo, s tem ko so zaposleni bolj 

produktivni na delovnem mestu (Elswick, 2003). Študija iz leta 2004 ocenjuje, da bi bila 

začetna investicija  800.000 USD  za varstveni center znotraj podjetja, ki bi imel okoli 150 
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otrok (Shellenback, 2004). Kolikšnen bo finančni vložek takšnega vrtca za starše, je odvisno 

od vrtca. C. Hein in N. Cassirer (2010) v praktičnem primeru vrtca iz Francije poročata o 

strošku delodajalca v višini 5000 EUR letno. Seveda je to le 1/3, od katere 20 % krijejo starši, 

ostalo pa je krito iz socialnega varstva zaposlenih. Delodajalec je od zneska, ki ga plača, 

upravičen še do olajšave s strani države in tako je dejanski njegov strošek le 200 EUR letno, 

kar znese 14 % dejanskih stroškov. Seveda lahko celoten delež varstva in vzgoje otrok krije 

tudi delodajalec sam v celoti. Tak primer  najdemo pri podjetju SOCFINAF coffee 

plantations iz Kenije. Na Madžarskem pa se je Akademija znanosti odločila, da bo v primeru 

prostega mesta za predšolskega otroka zaračunala tujcem višji znesek in tako znižala stroške 

otrok uslužbencev (prav tam). 

4.4.1 Cilji ustanovitve vrtca v podjetju  

T. Devjak (2012) pravi, da je v večini evropskih držav cilj predšolske vzgoje spodbujanje 

kognitivnega, socialnega in kulturnega razvoja ter priprava otrok na zgodnje učenje npr. 

branja, pisanja, matematike (prav tam). J. Lepičnik Vodopivec (2012) navaja deset 

COPASCH 40(program SOKRATES)  ciljev sodelovanja vrtca s starši, ki so naslednji: 

 povezovanje in krepitev prizadevanj za skupno odgovornost pri vzgoji in 

izobraževanju otrok; 

  izboljšanje sodelovanja staršev z vrtcem in s šolo; 

 izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in varnosti vseh vključenih 

v ta proces; 

  izmenjava in uporaba sodobnih metod sodelovanja med starši in vrtcem/šolo; 

 iskanje rešitev za izzive časa v pogovoru vseh vključenih (starši in vrtec/šola); 

 priprava spletne strani kot informacijsko-komunikacijske možnosti za izmenjavo 

izkušenj med sodelujočimi partnerji iz različnih držav;  

 uporaba foruma … v službi evalvacije oziroma refleksije in sodelovanja pri 

identifikaciji problema šola/vrtec – starši;  

 oblikovanje evropske mreže za povezavo staršev, vrtca, šole, združenj staršev, 

svetov staršev, vzgojiteljev, učiteljev in učencev;  

 razvijanje pedagoških vsebin in metod za bolj poglobljeno vzgojno-izobraževalno 

                                                 
40 Copasch ali Cooperation parents and schools je mednarodni projekt, v katerega je vključen Zavod R Slovenije  

in pomeni sodelovanje s starši - vrtec/šola.  
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delo ter izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev in tudi staršev; 

  razširjanje in vrednotenje učinkov projekta (Lepičnik Vodopivec  2012: 11). 

Vec (2009) pravi, da bi moral biti osnovni cilj sodelovanja vzgojitelja s starši vzpostavljanje 

in ohranjanje komunikacijskega prostora s starši oz. družino kot celoto. Skrbeti bi morali, da 

načrtno spodbujamo, ohranjamo in vzdržujemo polje komunikacije. Staršem naj bi ponudili 

čim širšo paleto možnosti sodelovanja na celotnem kontinuumu prostovoljnosti in 

intenzivnosti, ki naj bi bila prilagojena značilnostim in dinamičnim zakonitostim posamezne 

družine. Izpostavlja (prav tam), da bodo starši, ki imajo občutek, da s sodelovanjem resnično 

vplivajo na uspeh, počutje, spremembe ..., sodelovali tudi v prihodnje; če svojega vpliva ne 

vidijo, bodo prenehali sodelovati ali pa sodelovali le toliko, kolikor se jim zdi potrebno za 

ohranjanje neke zunanje forme in bo tudi zadovoljstvo z varstvom in vzgojo otroka upadlo 

(prav tam).  J. Lepičnik Vodopivec (2012) navaja v svojem delu, da se je sodelovanje s straši 

v primerjavi s preteklostjo zelo spremenilo, saj starši veliko bolj sodelujejo pri vzgojnem 

procesu, kot so nekdaj.   

OECD preko različnih izdanih publikacij (npr. Female labour force participation … 2004; 

Financing Early Childhood Education and Care … 2000; Benefits and Wages … 2009) 

opozarjajo, da bi  moral biti eden izmed ciljev za ustanovitev vrtca znotraj ali pri podjetju  

tudi bolj prilagodljiva skrb za otroke, saj bi le tako delojemalci, predvsem ženske,  lahko 

ostajali aktivni in uspešni na delovnem mestu (Hafner, 2010). Seveda si vsak 

delodajalec/podjetje želi dober vrtec.  Splošna definicija dobrega vrtca je po  priredbi 

definicijeo Sentočnikove (1999: 4, 5), takšen vrtec, ki je skupnost otrok, vzgojiteljev in 

staršev, ki jih vežejo skupne vrednote in prepričanja, ter delajo za skupni cilj, to je rast in 

razvoj vsakega otroka, da bo v prihodnosti z vsem svojim potencialom prispeval k blaginji 

družbe. Dober vrtec pripravlja otroke na kakovostno življenje in delo. Za vodjo ima človeka z 

jasno vizijo in empatijo. Vzgojitelji se ne čutijo kot edina avtoriteta in vir znanja, temveč so 

razmišljujoči praktiki, posredniki med otrokom in znanjem, ki vsakemu izmed otrok 

omogočajo optimalne možnosti za osebnostni razvoj, vzgoja otrok pa jim predstavlja 

poslanstvo in izziv (prav tam). Avtorica se v nadaljevanju sklicuje na Schechtyija (prav tam), 

ki pravi, da se kakovostni proces vzgoje meri po tem, kako močno pritegne in motivira otroke 

za delo, učenje in sodelovanje, ter jih pripravi do tega, da vztrajajo do konca kljub 

morebitnim težavam, kar jih na koncu pušča zadovoljne in ponosne nase. Kakovosten vrtec 

gleda na otroke kot na enakovredne partnerje v procesu vzgoje; pri otroku nenehno spodbuja 

potrebo po rasti in razvoju, spodbuja samorefleksijo in samoevalvacijo zaposlenih, ter je 
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pripravljen na diskusije o kritičnih vprašanjih (prav tam). Kakovost se torej začne pri vsakem 

posamezniku in njegovem odnosu do izboljševanja, analiziranja, spreminjanja, refleksije, pa 

tudi kritičnega ocenjevanja sebe in svojega dela (Trnavčevič, 2000). Gre za samoevalvacijo, 

ki v bistvu pomeni sistematičen proces izvajanja t.i. kroga kakovosti po načelu »plan«, »do«, 

»check« and »react«, torej neprestano načrtovanje, uvajanje, spremljanje in spreminjanje 

(Tratnik, 2006). Prav kakovost je tisti cilj, zaradi katerega je smiselno odprtje vrtca v 

podjetju.  

Za dvig kakovosti  so pomembni tudi cilji, ki so zapisani v Zakonu o vrtcih (1996) in naj bi 

jih v vrtcu tudi upoštevali. To so naslednji: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja, 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, intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja; 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

branja in pisanja; 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; posredovanje 

znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja; 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; razvijanje samostojnosti pri higienskih 

navadah in pri skrbi za zdravje (prav tam).  

Kljub vsem naštetim ciljem pa je zgodovinsko gledano cilj različnih programov, ki so jih 

podjetja uvajala, olajšati staršem zaposlovanje z zagotavljanjem varstva otrok, otroke pa čim 

bolje pripraviti na vstop v šolo (Blau, 2000, povz. po Connelly idr., 2004).  
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5 PREDNOSTI IN SLABOSTI VRTCA ZNOTRAJ PODJETJA 

V poglavju, Vrtec v sklopu podjetja, smo ugotovili, da je ena od ugodnosti, ki jih delodajalec 

lahko ponudi zaposlenemu, tudi varstvo otroka v sklopu podjetja. Ta prinaša za delodajalca 

ugled podjetja, za njegove zaposlene pa pomoč pri usklajevanju vsakodnevnih obveznosti. N. 

Černigoj Sadar in A. Kanjuo Mrčela (2007) navajata, da je z družinskim življenjem povezano 

tudi varstvo otroka. Pri ženskah na odločitev za prvega in nadaljnjega otroka pomembno 

vpliva zadovoljstvo z usklajevanjem plačanega dela in družinskega življenja. Zato uspešni 

podjetniki danes že vedo, da lahko v podjetja pripeljejo tudi izjemno uspešne ženske, ki imajo 

družine (prav tam).  

Zadovoljstvo staršev z izvajalcem varstva otrok in njihovim načinom dela se  navadno kaže v 

vedenjskih vzorcih strank (v tem primeru staršev ali lastnikov podjetja), ki  posledično 

pozitivno vplivajo na poslovne rezultate podjetja (Kotler, 1994 ; Rust in Oliver,  1994, povz. 

po Keiningham idr., 2006). Načeloma so starši po raziskavah (Vyvoj, 2005; Kok et al., 2005, 

Berden in Kok, 2009, povz. po Keiningham idr., 2006) zelo zadovoljni nad kakovostjo 

varstva v podjetju. Mocan (2001, prav tam) pravi, da so njihove ocene lahko mnogokrat celo 

precenjene, saj starši vidijo kakovost drugače kot strokovnjaki, ki bi kakovost cenili  preko 

drugih kazalcev, s pomočjo strokovnosti osebja in pedagoških načrtov (prav tam). 

Sodelovanje med starši in vrtcem je pomemben element pri zagotavljanju kakovostne 

predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje oz. je 

nujen pogoj za to. V Beli knjigi (1995, 2011) je v poglavju o javnih vrtcih izpostavljeno, da 

mora vrtec kot institucija družini nuditi storitve, ne pa posegati v njeno zasebnost oz. v 

pravice staršev, ravno tako pa morajo tudi starši upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne 

smejo posegati v strokovnost same institucije. Cilj je torej dvigniti kakovost dela s starši z 

ustreznejšim in dostopnejšim obveščanjem ter z izboljšanjem neposrednega sodelovanja med 

vrtcem in starši (prav tam). Podobno je izpostavljeno tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), v 

načelih uresničevanja ciljev kurikula za vrtce, v načelu sodelovanja s starši. 

Valentinčič (1981) pravi, da se je skozi čas med učitelji, vzgojitelji in starši marsikaj 

spremenilo; stara pedagoška tradicija je uveljavila učitelja (tudi vzgojitelja) kot vzvišenega in 

modrega svetovalca staršev, ki jih usmerja in podučuje. Sčasoma pa so starši postajali čedalje 

bolj vzgojiteljevi, učiteljevi sodelavci (pri reševanju vseh temeljnih vzgojnih vprašanj, pri 
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samoupravljanju v vrtcu, šoli itn.), kar pa ne zmanjšuje učiteljeve in vzgojiteljeve strokovne 

avtoritete in njegove pedagoške veljave. Poudarja (prav tam), da je značilna odlika dobrega 

učitelja in vzgojitelja demokratično in taktno delo s starši, ki ga odlikujeta zavzetost za 

otrokov napredek ter posluh za starše in njihove težave. Prodanovič (1981) meni, da je 

pomembno poznati pravila sodelovanja s starši in jih tudi upoštevati, če hočemo, da bomo 

vzpostavili dobre medosebne odnose, s starši aktivno sodelovali, uresničili načrtovane naloge 

ter da bo naše sodelovanje uspešno. Izpostavlja (prav tam) naslednja načela sodelovanja s 

starši: spoštovanje osebnosti staršev, učinkovit izkoristek časa, koristi (če starši občutijo, da 

imajo koristi od sodelovanja z vzgojitelji, vrtcem, bodo radi sodelovali), uporaba oz. 

spoštovanje izkušenj staršev, preudarnost (posebno, ko pride do kakršnihkoli problemov) 

ravnanje glede na starost in izobrazbo. Izpostavlja tudi pomembnost medsebojnega 

obveščanja ter pravilno uporabo, izbiro metod sodelovanja s starši, glede na situacijo 

(verbalne metode, metode dela z besedilom, metoda demonstriranja itn.).  To je predvsem 

pogled s strani vzgojitelja. J. Herr (2012) pravi, da si starši želijo predvsem, da bodo njihovi 

otroci na varnem in udobnem. Želijo program, ki je primeren za vsakega otroka in ki 

spodbuja vsa področja otrokovega razvoja. Pomembno je, da imajo otroci na razpolago 

dovolj materiala in ustrezno opremo, hkrati pa pestre dejavnosti. Pri tem sta pomembna tudi 

lokacija in stroški samega varstva. Zaposleni starši namreč raje izberejo program v bližini 

doma ali službe, hkrati pa so velikokrat prisiljeni izbrati program, ki si ga glede na svoje 

dohodke lahko privoščijo. Starši z nižjimi dohodki si težje izberejo ugleden zasebni vrtec z 

manj otroki v skupini od javnega (Herr, 2012). M. Strojin (1992) se osredotoča predvsem na 

sodelovanje, komunikacijo med starši in šolo, ter pravi, da naj bi šola in vrtec postala prostor, 

ob katerem bi starši začutili, da je »njihov«, in da je napredek odvisen tudi od njihovega 

sodelovanja; pripravljenost staršev za skupno sodelovanje bi morali izkoristiti čim bolj 

strokovno, v dobro otroka. Poudarja (prav tam) pomembnost pravilne uporabe besedne in 

nebesedne komunikacije; takšne, ki ne povzroča dvomov, nesporazumov, ne prizadane, 

temveč je povezovalna. Izpostavlja (prav tam), da komunikacija med vrtcem in starši postane 

zanimiva šele takrat, ko so ustvarjeni pogoji, v katerih starši resnično lahko vplivajo na 

spremembe, kar pa pomeni, da vrtec izgublja avtoritarno moč in pristaja na enakovrednost. 

Razdeljen in zapleten sistem varstva otrok predstavlja precej izzivov tudi za starše. Ti skušajo 

otrokom zagotoviti varno okolje, kjer so njihove odločitve pogojene s finančnim vidikom, 

zaposlitvijo in tudi s pomisleki o izbiri vrtca (Pungello in Kurtz-Costes, 1999). Nenazadnje, 

kakovostnega, finančno dostopnega in zanesljivega vzgojno-varstvenega centra ni preprosto 
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najti.  

Raziskovalci se strinjajo, da dnevno varstvo v sklopu podjetja privablja raznoliko in različno 

usposobljeno delovno silo (Connelley, Degraff in Willis, 2004). Takšna ugodnost  s sabo  

prinese za podjetje in starše tako prednosti kot tudi slabosti. V nadaljevanju bomo pogledali, 

kako so nekatere izmed teh  že raziskane. 

5.1 PREDNOSTI VRTCA ZNOTRAJ PODJETJA 

Leta 2008 je bil narejen intervju v slovenskem zasebnem vrtcu Pingvin o prednostih 

zasebnega vrtca. Vodstvo je pri tem odgovorilo, da je največja prednost v majhnih skupinah 

otrok, saj sta na petnajst otrok v skupini dve vzgojiteljici (Kapetanović, 2008). V podjetju 

Halcom so prepričani, da njihov vrtec na otroke vpliva pozitivno pri njihovem dojemanju 

sebe, svojih bližnjih in širše okolice (sveta). Starši pravijo, da so veliko bolj sproščeni tudi 

zaradi logističnih problemov, ker njihovi otroci v službo potujejo z njimi (Halcom, 2014). 

Franca in Pahor (2007: 56–57) sta opozorila, da se pozitivni učinki kažejo v več smereh. 

Kratkoročno je to večja izbira pri zaposlovanju, dolgoročno pa zagotovo večja učinkovitost, 

motivacija in zavzetosti za delo ter manjša fluktuacija.   

Raziskovalci verjamejo, da lahko nerešena vprašanja glede varstva otrok prinesejo stres in 

skrbi, ki vpliva na splošno produktivnost zaposlenega ( Sprague, 1998 ). Pri avtorjih Benson 

in Whatley (1994), Sprague (1998) in McIntyre (2000), najdemo številne prednosti, ki bi 

delodajalce usmerile k odprtju vrtca v podjetju. To so: oskrba in zanesljivost varstva, visoka 

prepoznavnost podjetja, sposobnost obvladovanja varstva, itd.  Študije, ki sta jih opravila 

Leask (1999) in Zampetti (1991) kažejo, da podjetja, ki ponujajo notranje varstvo, doživlja 

povečano produktivnost. Vodstva v takih podjetjih menijo, da dnevno varstvo v sklopu 

podjetja ustvarja okolje, v katerem se lahko zaposleni osredotočijo na svoje naloge in tako 

ublažijo pomisleke glede varstva otrok. Zveča se produktivnost in zaposleni so prepričani, da 

za njihovega otroka skrbi usposobljena oseba, prav tako pa lahko svoj odmor in čas kosila 

posvetijo svojemu otroku (prav tam). Študija iz leta 1995, ki jo je izvedla  E. Galinsky 

dokazuje, da imajo tisti delodajalci, ki jim je mar za svoje delavke in njihove predšolske 

otroke, večje koristi od tistih, ki temu ne posvečajo posebne pozornosti. Rezultati kažejo, da 

se je v podjetjih, ki imajo urejeno varstvo in vzgojo za otroke svojih zaposlenih, povečala  

produktivnost zaposlenih, izboljšala morala, motivacija in nenazadnje tudi učinkovitost. 

Zaposleni so bolj na razpolago in so v manjšem stresu. Zanimivo je, da rezultati kažejo, da to 
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velja tudi za očete teh otrok. Predvsem ustrezno varstvo in vzgoja otrok je pogoj, da se 

ženske po porodu lažje vrnejo nazaj na delo (prav tam). Seveda pa je prednost tudi za 

zaposlene (Herr, 2012), ki se vozijo v službo dlje časa. Ti so lahko prej pri svojem otroku in 

manj jih skrbi logistični problem, kako do svojega otroka. Pri tistih, ki so vezani na javni 

prevoz, bo mogoče malce težje, saj morajo otroka ves čas voziti s sabo ali pa bo morebiti 

prav to za njih prednost (prav tam). Precej pogosto se podjetja s takšno obliko varstva 

znajdejo tudi med najboljšimi podjetji in postanejo zelo privlačna za iskalce zaposlitve 

(Oakerman, 1997). Za delodajalca je lahko to prva prednost, ki jo lahko izpostavi in 

prihranek pri oglaševanju podjetja (prav tam). Connelley, Degraff in Willis (2004) vidijo 

prednost tudi v neposredni spodbudi, da ženske ob podpori moža ali kot samohranilke 

vstopijo na trg dela (Connelley, Degraff in Willis, 2004). Nekatera podjetja, ki že imajo 

takšno obliko varstva, celo menijo, da brez vrtca v sklopu podjetja ne bi mogli biti 

konkurenčni na trgu dela, še posebej, ko gre za zaposlovanje žensk, zaposlenih v visoki 

industriji (McIntyre, 2000). Ti delodajalci tudi verjamejo, da je notranji vrtec  pomemben 

instrument za zaposlovanje in ohranitev visoke tehnologije in produktivnosti delavcev (prav 

tam). C. Hein in N Cassierer (2010) sta opozorili na številne prednosti kot tudi slabosti. Med 

sabo sta jih ločili in med prednosti dodali kar pet razlogov. Mama, ki otroka še doji, po 

njunem mnenju v vrtcu znotraj podjetja nemoteno lahko poskrbi za svojega otroka in z 

dojenjem ob prihodu v službo lahko nadaljuje. Avtorici sta ugotovili, da se otroci, ki se 

nahajajo blizu staršev, bolje počutijo, kot tisti, ki so v varstvu pri starih starših ali stran od 

staršev. V primeru bolezni ali nezgode otroka so starši lahko nemudoma pri otroku. Dalje 

navajata, da so dokazane tudi boljše učne zmožnosti. Nazadnje omenita tudi možnost 

skupnega obedovanja (prav tam).   

5.2 SLABOSTI VRTCA ZNOTRAJ PODJETJA 

O prednostih in slabostih vrtcev v podjetjih je bil leta 2011 opravljen intervju z N. Černigoj 

Sadarjevo (Benčina in Miklavec, 2011), ki meni, da so prostorski in higienski kriteriji ter 

merila na področju nege in vzgoje otrok za izpolnjevanje pogojev za zasebni vrtec  zelo 

visoki in s tem tudi stroški ustanavljanja in obratovanja. Poleg tega je še ena slabost po 

njenem mnenju tudi to, da so postopki za pridobivanje dovoljenja dolgotrajni. Isti avtorji, ki 

smo jih navedli pri prednostih Benson in Whatley (1994), Sprague (1998) in McIntyre (2000) 

pa pišejo tudi o slabostih vrtca. Avtorji navajajo kot slabost morebitne neenakosti z drugimi 
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organizacijami in stroške, ki bi pri tem nastali. Študije, ki jih je že leta 1995 izvedla E. 

Galinsky, so pokazale, da se morajo podjetja s proračunskimi omejitvami zavedati, da 

nezadovoljstvo z nego in varstvom otroka lahko izjemno vpliva na zaposlene. Ko se 

sprašujemo, zakaj ni več vrtcev znotraj podjetij, lahko pridemo do več odgovorov. 

Delodajalcem se za vsako podjetje vendarle ne splača odpreti vrtca znotraj podjetja (U.S. 

Department of Treasury, 1998), saj je smiselnost odprtja odvisna od večih dejavnikov. Ti so 

predvsem: velikost podjetja, število zaposlenih, demografske značilnosti in tudi mesto, kjer 

podjetje leži. V raziskavi več kot tisoč podjetij, v katerih je zaposlenih več kot 100 ljudi, je 

kar tretjina navedla stroške kot glavno oviro odprtja vrtca. Prav tako so prisotne še 

administrativne ovire, konkurenca in program, ki se jim je zdel stroškovno neučinkovit (prav 

tam). Pri prednostih smo omenili avtorici C. Hein in N. Cassierer ( 2010), ki sta  omenjali 

tudi slabosti, ki jih je primerno izpostaviti na tem mestu. Logistični problem po mnenju 

avtoric predstavlja precejšen problem, predvsem za starše, ki se vozijo z javnim prevozom in 

daleč (predvsem poleti, ko je v avtobusih izjemno vroče). Druga slabost je nočno varstvo, ki 

je lahko utrujajoče, saj starši včasih raje izberejo varstvo na domu kot da otroka, ki mogoče 

že spi, prebujajo in peljejo s sabo v službo. V kolikor delodajalec omogoča podaljšano 

varstvo in ugodnejšo rešitev, se lahko zgodi, da od zaposlenega prav zaradi te ugodnosti 

pričakuje tudi več prisotnosti na delu in večjo efektivnost. Avtorici navajata tudi težavo, 

kadar delodajalec ne nudi dovolj prostih mest za otroke in lahko zaposleni občutijo privilegij 

za nekatere, medtem ko ga drugi niso deležni (npr. tisti z osnovnošolskimi otroki). S strani 

delodajalca vidita, da je za nekatere delodajalce kljub želji po ustanovitvi vrtca to vseeno 

prevelik zalogaj, predvsem zaradi »birokratskih mlinov«, ki navadno vso stvar  otežijo, in 

predvsem zaradi standardov in normativov, ki so izjemno strogi (prav tam).  

Ko seštejemo vse pluse in minuse odprtja takšnega vrtca pa si v zadnjem poglavju 

teoretičnega dela poglejmo še uspešne vrtce, ki že imajo vrtce v sklopu podjetja (On-site) ali 

pri podjetju (Near-site). 
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6 PRIMERI DELOVANJA VRTCEV V SKLOPU PODJETJA 

Precej podjetij, ki so svetovno znanega merila, ima tudi vrtec znotraj podjetja. Med njimi sta 

na primer dve največji računalniški družbi Google s svojim Kinderplex sistemom, v katerega 

Google vloži letno 37000 USD na otroka in pa podjetje Cisco. Ker ta podjetja v takšnem 

obsegu delujejo v ZDA, je v nadaljevanju opisanih še nekaj primerov iz Evrope. Primeri 

vrtcev v sklopu podjetja so tako iz javne sfere kot tudi iz gospodarstva. 

Iz Ekvilib inštituta, kjer vodijo podatke o certificiranju »Družini prijazno podjetje«,  so nam 

sporočili, da so v Sloveniji po njihovih podatkih trenutno tri podjetja, ki imajo znotraj 

organizacije tudi vrtec. To so podjetja Halcom, Lek in Gen I d.o.o., ki ima sedež v Novi 

Gorici (P. Hartman, osebna komunikacija, 26. 8. 2013). 

6.1 PRIMERI DELOVANJA VRTCEV V SKLOPU PODJETJA V 

TUJINI 

BEIERSDORF - NIVEA  

Podjetje Nivea Beiersdorf iz Nemčije je podjetje, ki je na področju nege kože med vodilnimi 

v svetu. Po svetu ima več kot 150 podružnic in okoli 16. 500 zaposlenih. Čeprav je glavni trg 

še vedno Evropa, se Nivea Beiersdorf trudi čimbolj preiti tudi na kitajski ter ruski trg in v 

Brazilijo. Z vzpostavitvijo regionalnih razvojnih centrov, kot so tisti, ki so jih pred kratkim 

odprli v Wuhan (Kitajska) in v Mehiki, lahko Beiersdorf pridobi tesnejši vpogled v potrebe in 

vprašanja potrošnikov tudi na teh zahtevnih tržiščih (Nivea, 2013). 

Pred 130 leti je Paul C. Beiersdorf ustanovil laboratorij v Hamburgu, kjer je zaposlil 8 ljudi. 

Leta 1890 pa je farmacevt dr. Oscar Troplowitz odkupil ta laboratorij in pričel sistematično 

razvijati mednarodno poslovanje. Že leta 1914 je oblikoval poslovne vezi v 34 državah in 

ustanovil dve hčerinski družbi. Zahvaljujoč močnim blagovnim znamkam, ki so jih razvili, in 

med njih sodita predvsem NIVEA in Labello, je Beiersdorf najbolj napredoval v letih 1920 in 

1930. V času druge svetovne vojne je bilo širjenje podjetja omejeno. Z novo močjo pa so se 

vrnili že leta 1950 in s trdim delom do leta 1990 dosegli kar 70 odstotkov od vse prodaje 

zunaj Nemčije. Danes Beiersdorf ustvari več kot 50 odstotkov prihodkov od prodaje prav 

izven Evrope (Beiersdorf, 2013). 
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Če bi nas kdo vprašal, ali si želimo ugodnosti, kot so urejeni delovni pogoji, plačan dopust, 

vrtec v podjetju, subvencionirana prehrana, veliko dodatnih ugodnosti za zaposlene in široko 

priznan način vodenja, ki je označen kot pravilni način poslovanja, bi verjetno odgovorili 

pritrdilno (Nivea, 2013). Predvsem posluh za vse takšne ugodnosti je imel Oscar Troplowitz, 

ki je želel za svoje zaposlene nekaj novega in jim je privoščil le najboljše. Uvedel je: krajši 

delovni teden, vsakodnevno brezplačno kosilo, božičnico, vrtec v podjetju, prostor za doječe 

matere, pokojninski sklad, regres za dopust in socialni sklad za slabše plačano osebje.To so le 

nekatere od številnih ugodnosti, ki jih je Troplowitz namenil svojim zaposlenim (prav tam). 

»Naši projekti se osredotočajo na izboljšanje obetov za prihodnost mladih ljudi in 

spodbujanje enakih možnosti za otroke iz socialno šibkejših družin,« je povedala Manuela 

Rousseau, vodja oddelka za korporativno družbeno odgovornost. »Naše vodilno načelo je 

pomagati ljudem, da pomagajo sebi.«  Seveda pa Nivea po svetu uvaja različne novosti in 

tako v Braziliji zastopa varno hišo za otroke, ki so žrtve zlorabe in nasilja v družini. Tu lahko 

otroci živijo in si pridobijo kakovostno izobrazbo. V Avstraliji podpirajo fundacijo Life 

Changing Experiences Foundation (LCEF). V Nemčiji  pa podjetje Nivea sodeluje že več kot 

50 let z nemškim združenjem reševalcev iz vode (DLRG) (prav tam). 

Nivea Beiersdorf ni uspešna le pri usklajevanju delovnih obveznosti, ampak izjemno dobro 

vključuje v svoje projekte tudi družinsko življenje in otroke zaposlenih. V letu 2008 je njihov 

vrtec praznoval že 70. obletnico delovanja in je danes najstarejša ustanova te vrste v Nemčiji. 

Ta je bila ustanovljena leta 1910 z Oskarjem Troplowitzem, ki je uvedel tako imenovani 

"Stillstuben" za mlade matere. Časopisni članek (priloga 1 in 2) govori, da je ideja za vrtec 

znotraj podjetja Beiersdorf nastala, ko je 3. 2. 1937 mati iz oddelka za obliže prosila, da 

ustanovijo skupinico, kjer bi matere samohranilke lahko oddale svoje otroke. »Vsaka mati 

dela bolj umirjeno in veselo, če ve, kje se njen otrok čez dan nahaja. Govorim iz lastnih 

izkušenj, saj imam osemletno hčerko, ki je celi dan sama. Vsaka mati se po naravi sprašuje, 

kaj otrok zdaj počne, kje je.« Podjetje je to zamisel takoj zagrabilo in že po desetih dneh 

potrdilo načrt za to. Odmev je bil tako velik, da ni bila dovolj le ena skupinica. 1. 7. 1938  je 

60 otroških nogic prvič vstopilo skozi vrata v »Klein-Beiersdorf« in od takrat je bila tudi ga. 

Peukert, prijazna »teta Else«, ravnateljica vrtca. Delala je z odločnostjo in dobrohotno in 

seveda s pomočjo mnogih vzgojiteljic (prav tam).  
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Slika 2: Fotografija izpred vrtca Beiersdorf, leta 1938.  

 

Vir: Beiersdorf (2103). Hamburg: arhiv podjetja 

 

Ta način, kot je opisan v prilogi 1 in 2, je takrat prvič omogočil mladim materam, da ostanejo 

v delovnem razmerju tudi po rojstvu svojega otroka. Na podlagi te ideje se je vrtec kot družba 

v lasti podjetja, kot ga poznamo danes, razvila leta 1938. Danes pa je v notranjem varstvu 

podjetja 56 otrok v starosti od devet tednov do šest let. V vrtcu so od 6.30 do 18. ure in za 

njih skrbi kar 12 dobro izobraženih zaposlenih, ki delujejo večinoma po Waldorfski 

pedagogiki (Beiersdorf, 2013).  Mamice seveda vedo, koliko dela, potrpežljivosti in ljubezni 

je potrebno za toliko otrok, ki so različne starosti. Nikoli pa jim ni dolgčas, saj vzgojiteljice 

pokažejo vedno kakšno novo igro ali pesmico. V jaslih gradijo s kockami, malčki se učijo 

adventne pesmi, šolarji pa ustvarjajo darilo za božič. Ob 16. uri se srečajo vsi, ki lahko gredo 

prvi domov, da zapojejo za 15 minut še nekaj skupnih pesmi. Od »tet« se mali poslovijo z 

rokico, veliki pa s priklonom (priloga 2). 

Varstvo deluje neodvisno od šolskih počitnic. Število mest za otroke je omejeno in imajo 

največjo prednost starši samohranilci. Šolnina oziroma vzgojnina se zaračuna glede na 

dohodek staršev (Beiersdorf, 2013). Iz priloge 2 je razvidno, da je v poslovnem poročilu 
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strošek zapisan kot prostovoljni socialni prispevek. Vendar se za številkami skriva veliko 

več: biti varen, negovan in imeti košček doma za 65 otrok. Prav v letu 2012 je podjetje 

odobrilo povečanje vrtca v tej meri, da bi lahko sprejeli kar dvakrat toliko otrok, kot jih vrtec 

sprejme sedaj. Projekt naj bi se zaključil v letu 2013 in tako prinesel veliko zadovoljstva za 

starše, ki si neizmerno želijo vpisati otroke v vrtec pri podjetju, kjer so zaposleni (prav tam). 

UNIVERZA V OSLU NA NORVEŠKEM 

Največje norveško mesto Oslo je leta 1048 ustanovil kralj Harald III., nato pa ga je leta 1624 

požar skoraj povsem uničil. Dansko-norveški kralj Kristijan IV. se je takrat odločil, da na 

mestu, kjer je stalo staro mesto, zgradi novo in ga poimenuje Christiania (Kristiania). Staro 

ime Oslo se je na mestnih pročeljih spet pričelo pojavljati šele leta 1925. Norveška 

prestolnica (od leta 1814) predstavlja kulturno, znanstveno, ekonomsko in politično središče 

Norveške. Leta 2009 je bila izbrana za najdražje mesto na svetu. Na severnem delu mesta je 

Univerza v Oslu (UIO) – University of Oslo (University Kindergarten, 2013), ki je bila 

ustanovljena leta 1811 kot prva na Norveškem. Danes je največji javni zavod v državi na 

področju raziskav in visokošolskega izobraževanja z 27 000 študenti in 7000 zaposlenimi. 

UIO privablja študente in raziskovalce z vsega sveta, saj ima osem fakultet, tri muzeje in 

številne raziskovalne centre (prav tam). Zaposleni na Univerzi v Oslu imajo možnost 

predšolskega varstva in vzgoje  v sklopu Univerze (Universitetet i Oslo, 2014). Blindern 

Barnestuer je vrtec Univerze v Oslu, ki je začel prvotno delovati v letih 1967/68 z nekaj 

univerzitetnimi zaposlenimi starši v sobi geološke zgradbe, kjer so izmenično skrbeli starši za 

otroke drug drugega. V dveh do treh letih se je vrtec tako razširil, da so pričeli uporabljati že 

3 sobe za predšolsko vzgojo. Dve sta bili še vedno v geološki zgradbi, tretja pa v 

stanovanjskem delu ZEB41. Zaposlili so tri dekleta kot varuhinje otrok, starih od 6 mesecev 

do okoli enega leta. Dali pa so tudi možnost, da v ta vrtec vpišejo svoje otroke študentje. V 

letih 1968-1970 je prišlo do velikih sprememb, saj je bil že dosežen dogovor z Univerzo, ki je 

najela drugo nadstropje v župnišču Aker in kletne prostore za dnevno varstvo. Stavba se je 

tako dozidala in obnovila in  v jeseni leta 1972 so lahko pričeli z varstvom otrok starih od 3 

mesecev pa do 3 let; 1/3 so zasedli otroci  zaposlenih in 2/3 otroci  študentov. Z letom 1973 

so se spremembe in izboljšave samo še vrstile. Odpirali so se novi oddelki in že leta 1974 se 

je pričela gradnja novega odseka za otroke do 7. leta starosti s pisarnami in velikim zunanjim 

prostorom. Leta 1992 se je pričel boj za obstanek vrtca, saj so pričeli z reorganizacijo 

                                                 
41 Kratica za raziskovalni center v centru brez emisij - The Research Centre on Zero Emission Buildings  

https://www.uio.no/
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Univerze. Z ogromnim naporom predvsem staršev predšolskih otrok so vrtec obdržali, vendar 

zmanjšali število oddelkov z osem na sedem (Blindern Barnestuer, 2013). 

Slika 3: Gradnja vrtca. 

  

Vir: Blindern Barnestueriersdorf (2104) 

Vrtec v sklopu Univerze v takšni obliki obstaja že od leta 2007 in trenutno nudi 157 mest za 

otroke zaposlenih in študentov v dveh vrtcih. Prvi vrtec nudi 63 mest za otroke od 0 do 6 let 

in ima 18 zaposlenih, ki v celoti delujejo pod okriljem Univerze v Oslu. Druga enota je 

Blindern Barnestuer, ki nudi 94 prostih mest za otroke v enaki starosti, tj. od 0 do 6 let. V tej 

enoti je 34 zaposlenih in spadajo v kampus  Fakultete za družbene vede, delujejo pa pod 

okriljem staršev. Vsakodnevni delovni čas vrtca je od 07:45 do  16:45, od 1. junija pa do 1. 

septembra pa le do 16:00 ure. Odprto imajo vsak delovni dan razen božiča in novega leta ter 

dni, ko starši sporočijo, da   bodo njihovi otroci v celoti odsotni.  Vpis v Univerzitetni vrtec 

poteka od 1. februarja do 15. marca vsako leto za naslednje šolsko leto, ki traja od 1. avgusta 

do zadnjega junija. Za mesto v univerzitetnem vrtcu lahko zaprosijo starši, pri katerih je vsaj 

eden zaposlen na Univerzi s ¾ dopolnjeno delovno obveznostjo. Pojem delovna obveznost pa 

zajema raziskave, izobraževanje raziskovalcev in obvezno delo (University Kindergarten, 

2013). Vsako leto izdelajo letni delovni načrt, ki temelji na »Zakonu o vrtcih«42 in 

Kurikulumu43, poleg tega pa so pomembne tudi smernice za kakovost in izobraževalno 

življenje zaposlenih. Vrtec v osnovi dela po državnem Kurikulumu, vendarle ima tudi veliko 

nadstandardnih dejavnosti, ki so brezplačne in med te se šteje npr. šola smučanja in glasbena 

šola (prav tam). 

                                                 
42 Prvi Zakon za vrtce je na na Norveškem začel veljati leta 1975. Današnji Zakon o vrtcih (Zakon št. 64. junija 

2005, ki se nanaša na vrtce) je začel veljati januarja 2006. 
43 Kurikulum je na Norveškem poimenovan Rammeplan. 

http://blindern.barnehage.no/
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VRTEC STELLA TETRA PAK – ITALIJA  

Podjetje Tetra Pak je bilo ustanovljeno leta 1951, ko je dr. Ruben Rausing (ustanovielj) pričel 

preizkušati inovacijo, ki bi spremenila način, na katerega se hrana razpošilja po svetu. Želel 

je ustvariti praktično, stroškovno ugodno embalažo za mleko in smetano, ki sta se do takrat 

prodajala predvsem v steklenicah ali nepakirano pri prodajnem pultu (Vianello, 2012). S 

takim navdihom je dr. Rausing osnoval podjetje Tetra Pak v Lundu na Švedskem, kjer je tudi 

sedež podjetja. Podjetje danes zaposluje več kot 20.000 ljudi v več kot 150 državah. V 

zadnjih 50 letih je podjetje Tetra Pak razvilo aseptične embalaže različnih velikosti, oblik in 

različnih metod odpiranja in zapiranja. Embalaža in oprema za predelavo podjetja Tetra Pak 

se uporabljata po vsem svetu za najrazličnejše prehrambne izdelke. Podjetje Tetra Pak ne 

dobavlja samo strojev za embaliranje, ampak tudi predelovalne sisteme, distribucijsko in 

programsko opremo ter zagotavlja podporne storitve. Nudijo storitve po načelu vse na enem 

mestu in zadovoljujejo vse potrebe kupcev po predelavi in embaliranju hrane. Zadovoljujejo 

vsakodnevne potrebe stotine milijonov ljudi po vsem svetu z varnimi, inovativnimi in okolju 

prijaznimi izdelki (prav tam). 

Kljub krizi dosega podjetje zelo ambiciozne cilje in v dobrobit podjetja v vsakega 

zaposlenega vložijo letno še dodatnih 2000 €. To pomeni, da zaposleni uživajo dodatne 

ugodnosti, kot so: prilagodljiv delovni čas, občasna možnost dela od doma in prožen rok za 

vstop v družbo v času kosila. Kljub temu  se vsi držijo pogodbenih obveznosti 40-urnega 

delovnika, direktor Gianmaurizio Cazzarolli  pravi, da si ljudje medsebojno zaupajo in tako 

tudi uspešno dosegajo zastavljene cilje. Po njegovih besedah pa lahko zaposleni koristijo še 

precej ugodnosti, ki so: povrnitev zdravstvenih stroškov za npr. očala, če se zanje odločijo; 

plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja; povračilo dela stroškov študija in 

usposabljanja ali športnih dejavnosti; podpora materam na porodniški, da ostanejo v stiku s 

službo, če to želijo; povračilo potnih stroškov, do 300 eur letno. 

Še veliko ugodnosti nudi  to podjetje, med drugimi tudi vrtec v sklopu podjetja, ki je oddaljen 

od samega podjetja slab kilometer, starši pa plačujejo mesečno za varstvo otrok pristojbino, 

ki je enakovredna stroškom komunalnih storitev v Modeni (Vianello, 2012).  
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Slika 4: Izgled vrtca v Modeni. 

 

Vir:  www.riko.si 

 

Tetra Pak je leta 2004  ustanovil za zaposlene tudi vrtec pod imenom Stella. Vrtec je velik 

535 m2, celotna investicija je bila vredna 1.200.000 EUR. Od tega je družba Tetra Pak 

prispevala 60 % vrednosti, občina Modena pa 40 % (Riko, 2014). Župan občine Modena 

Giorgio Pighi (Vianello, 2012) je dejal, da se v mestu Modena, kjer deluje tudi Tetrapak, zelo 

trudijo, da bi vsem otrokom med 3-6 letom zagotovili, da bi v vrtcih s svojimi vrstniki 

preživljali prijetne in ustvarjalne trenutke. Na tak način pomagajo družinam in skrbijo za 

njihovo blaginjo. Po njegovih besedah so v Modeni pričeli z gradnjo vrtcev, ko varstvo otrok 

sploh še ni imelo zaledja na nacionalni ravni in še ni bilo zakonsko urejeno. Občina Modena 

je sama prevzela pobudo za gradnjo vrtcev in temu namenila delež iz lastnih sredstev (prav 

tam). Posebnost projekta je v strukturi, ki je popolnoma montažna, njeno gradnjo pa je 

prevzelo podjetje Riko iz Slovenije. Posamezni elementi so iz lepljenega macesnovega lesa in 

temeljijo na tem, da je bila izdelava samega objekta hitra in temeljita. Številna okna 

omogočajo naravno svetlobo, skrbno načrtovano  pohištvo, s posebnim poudarkom na 

učinkih različnih barv,  omogoča tudi taktilno zaznavo materialov (Riko, 2014). Michele Zini 

je v članku Soft qualities per bambini  dejala, da projektni izziv leži v združitvi arhitekturnih 

zamisli in pedagoških pričakovanj, ki tvorno oblikujeta prostor za otroka, ki je obdarjen s 

tisočimi talenti, radoveden ter spreten v izražanju. Vrtec namreč ni le prazna lupina, ki jo 

zapolnimo z idejami in pravili, temveč prostor, ki igra aktivno vlogo v otrokovem razvoju 

(Zini, 2007). Reggio Emilia je tudi zaradi Zinijeve pomoči glavna pedagogika, ki se odvija v 

http://www.riko.si/


Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

61 

 

 

vrtcu že od pričetka gradnje, ko so s pomočjo Domus Akademije in raziskovalnega centra 

Reggio oblikovali primerno pohištvo za vrtec. Ena izmed mam je dejala: »Zdi se mi, da vrtec 

odlikujejo naravni materiali, toplina, enostavnost, izdelava po meri ... in zaradi tega je res 

primeren za otroke.« (Riko, 2014). 

Slika 5: Po vzoru Reggio Emilia je vrtec  prostor , ki omogoča stike med odraslimi in otroki 

ter predstavlja okolje, kjer naj se vsi dobro počutijo. 

 

V vrhunsko izvedenem in opremljenem vrtcu, ki so ga izdelali s partnerji iz Slovenije, je 

prostora za 42 otrok, katerih starši so zaposleni v podjetju Tetrapak, od tega je 12 mest 

rezerviranih tudi za okoliške otroke.  Delovni čas je prilagojen delu v podjetju  in se običajno 

pričenja  med 7.30 in 9.00 uro. Med 12. in 14. uro imajo starši možnost od 30 in največ 1,5 

ure izhoda, ki ga lahko preživijo s svojimi otroki. Celotnemu paketu opisanih ugodnosti pa z 

enim izrazom rečejo WLB ali Work life balance (Vianello, 2012). 

VIPNET VRTEC NA HRVAŠKEM  

VIPnet je prvi zasebni mobilni operater na Hrvaškem in je del Telekoma Austria (VIP, 2014). 
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Podjetje je začelo obratovati julija 1999. VIPnet je prvi in edini operater, ki je na voljo na 

vseh področjih na Hrvaškem na področju mobilne tehnologije (internet, telefon).  Zaposlitev 

v VIPnet-u temelji na načelu enakih možnosti in spoštovanju različnosti ter naložb v 

izobraževanje in profesionalni razvoj. Vip spodbuja in podpira odprto izmenjavo informacij 

in komunikacijo na vseh ravneh, da bi ustvarili delovno okolje, v katerem se pričakujejo 

pripombe in predlogi. Zaposleni so pravočasno obveščeni o vseh vprašanjih, povezanih z 

družbo in njenimi posli, kar krepi občutek pripadnosti. Vrednost timskega dela je ena 

temeljnih vrednot Vipnet-a. Podjetje želi ustvariti delovno okolje, ki spodbuja znanje, 

zmogljivosti in motivacijo, kot ključni vidik za razvoj človeških virov, ki so osredotočeni na 

potrebe trga. V začetku leta 1998 je imel 18 zaposlenih, v letu 1999 se je ta številka povečala 

za kar 470, danes pa že lahko govorimo o več kot 1000 zaposlenih, ki so večinoma visoko 

izobraženi strokovnjaki. Povprečna starost je 35 let. Med zaposlenimi je 55 odstotkov moških 

in 45 odstotkov žensk (prav tam). 

V podjetju VIPnet so v letu 2005 izvedli anonimno anketo glede odprtja vrtca v sklopu 

podjetja. Zaradi izjemnega zanimanja so pričeli tesno sodelovati z vrtcem "Grigor Vitez". 

VIPnet je zagotovil prostor za vrtec, ki se razprostira na 411 m2 in z 650 m2 dvorišča, za vse 

ostalo pa so poskrbeli v  upravi vrtca "Grigor Vitez" (Galić, 2007). Za odprtje vrtca je bilo 

potrebno pripraviti dokument o ustanovitvi vrtca ter program izobraževalnih dejavnosti vrtca 

in ga predloži Ministrstvu za znanost, šolstvo in šport. Poleg tega je bilo potrebno predložiti 

vlogo ali zahtevek za izdajo odločbe o skladnosti z zakonodajo predšolske vzgoje. Predložiti 

je bilo potrebno še program izobraževalnih dejavnosti vrtca pristojnemu ministrstvu na 

Direktorat za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje (Ranogajec, 2008). Po predstavitvi 

programa potencialnim staršem in vodstvu so marca 2006 vrtec odprli. Od same stavbe 

podjetja je oddaljen približno 50 metrov. Ker starši ne zapolnjujejo vseh mest v vrtcu, so se 

odločili, da nekaj prostih kapacitet ponudijo tudi drugim otrokom, seveda pa imajo prednost 

otroci VIPnet-a. Odprte imajo štiri skupine za otroke od 1 leta do vstopa v šolo. V skladu s 

pedagoškimi normativi imajo v skupinah: 1-2 leti 16 otrok, 2-3leta je 16 otrok, 3-4 leta je 21 

otrok in 4-7 let je 19-21 otrok (Galić, 2007). 
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Slika 6: Izgled vrtca Grigor Vitez. 

 

 Vir:  http://www.vipnet.hr  

Vip je prva hrvaška družba, ki je v delu svojega novega poslovnega kompleksa odprla vrtec 

za otroke zaposlenih v sodelovanju s strokovnjaki v izobraževanju otrok. Z vrhunsko opremo 

notranjosti in zunanjosti vrtec ponuja številne dodatne aktivnosti, kot so učenje tujega jezika, 

karate, jogo, spodbujanje razvoja glasbe, umetnosti in dramskega ustvarjanja in kot poseben 

program, ki ga delajo z intelektualno nadarjenimi otroki. Poleg tega, da vzgojitelji v vrtcu 

sodelujejo z učitelji, psihologi in zdravstvenimi svetovalci, se redno organizira zdravstvene 

preglede, kot npr. obiski pri zobozdravniku in logopedu (Ranogajec, 2008).  Starši so z 

vrtcem zelo zadovoljni, saj je delovni čas prilagojen njihovemu v službi, poleg tega poslovna 

stavba ponuja še številne druge možnosti, kot so restavracije, fitnes center, bazen, savna in 

podobno (prav tam). 

6.2 PRIMERI DELOVANJA VRTCEV V SKLOPU PODJETJA V 

SLOVENIJI 

HALCOM VRTEC SLOVENIJA 

Halcom je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1992, in ponuja rešitve za finančne ustanove. 

S številnimi uspešno končanimi projekti je podjetje pridobilo neprecenljivo strokovno znanje 

s področja plačilnih sistemov. S poglobljenim znanjem in najsodobnejšimi rešitvami je 

Halcom postal vodilni ponudnik rešitev za plačilne sisteme v osrednji in jugovzhodni Evropi. 

Halcom trenutno deluje na 10 trgih (Albanija, Bosna in Hercegovina, Poljska, Kosovo, Črna 

gora, Iran, Katar, Srbija, Maroko in Slovenija), svoje rešitve pa je prodal že več kot 70 

bankam, 4 centralnim bankam in klirinškim hišam. Halcomove rešitve za e-bančništvo 



Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

64 

 

 

uporablja več kot 140.000 poslovnih uporabnikov (Halcom, 2014). V Halcomu so skupaj z 

gospo Barbaro Sever in njeno ekipo vzgojiteljic v letu 2009  pristopili k odprtju vrtca, 

Zakladnica Montessori,  Zavod za vzgojo in izobraževanje Hiša otrok srečnih rok.  Podjetje 

Halcom d.d. je nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje. V sklopu 11 ukrepov, ki 

so jih pričeli izvajati, je bila tudi odločitev vodstva g. Matjaža Čadeža, ki je danes predsednik 

upravnega odbora, da odprejo vrtec, saj so zelo mlad kolektiv. Najbolj učinkovit med vsemi 

ukrepi, ki jih uporabljajo zaposleni, je po njegovem mnenju prav vrtec. Začetki odprtja segajo 

v leto 2009, ko so pričeli z iskanjem primerne hiše, ki bi bila v bližini podjetja. Sledilo je  pet 

do  šest mesečno obdobje gradbenih del na hiši, da so zadostili normativom in tehničnim 

pogojem za prostore vrtca (kopalnica, kuhinja, zaščite na radiatorjih, razsvetljava, igralnice 

...). Kasneje so pridobili tudi koncesijo MOL in se leta 2011 vpisali v razvid vrtcev. V enoti 

delujeta dva oddelka otrok (od 11 mesecev do vstopa v šolo). Izvajajo pa program 

Montessori. Hiša otrok srečnih rok je zasebni vrtec. Trenutno je v varstvu 18 malčkov, 

katerih starši so zaposleni v Halcomu. Deluje kot organizacijska enota Zakladnice 

Montessori, Zavoda za vzgojo in izobraževanje (brošura vrtca Montessori, priloga 4). V 

publikaciji vrtca, ki so nam jo prijazno odstopili, je zapisano, da vrtec deluje od 7.30 do 16.30 

ure, po potrebi pa se prilagajajo tudi staršem. Vrtec deluje po programu: Hiša otrok - Vzgojni 

projekt Montessori, ki ga je na 136. seji z dnem 21.10. 2010 potrdil Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje. Program Hiše otrok temelji na načelih pedagogike Montessori, ki jo je 

zasnovala in razvijala Maria Montessori in jo je sama poimenovala »pomoč naravnemu 

razvoju otroka«. Obogatitveni programi se izvajajo v dopoldanskem in popoldanskem času. 

Starši se s konkretnim programom seznanijo na roditeljskem sestanku in ga tudi sooblikujejo. 

Skladno s 34. členom Zakona o vrtcih je program v Hiši otrok srečnih rok delno sofinanciran 

s strani lokalnih skupnosti. Cena programa, ki jo plačajo starši, je odvisna od plačilnega 

razreda, v katerega so razporejeni (prav tam). 

VRTEC PODJETJA LEK 

Lek je srednje velika farmacevtska družba, ki je med vodilnimi farmacevtskimi podjetji na 

104. mestu. Njeni začetki segajo v leto 1946, ko je bil glavni cilj podjetja obogatitev izbora 

izdelkov ter povečanje količine doma izdelanih zdravil (Lek, 2014).  Z novimi vlaganji se je 

začela hitra rast podjetja, naraščalo je število zaposlenih, dvigovala se je stopnja izobrazbene 

strukture. Leta 1995 so prvič vstopili na ameriški trg in leta 2000 v skladu s strateško 

usmeritvijo na generični trg ZDA spridobili registracijo za zdravilo enalapril, ki je eno 



Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

65 

 

 

najbolje prodajanih zdravil na tem trgu. Leto 2002 je bilo za Lek prelomno. V novembru se je 

uspešno zaključil prijateljski prevzem, s katerim je Lek postal del poslovne skupine Novartis. 

Lek je v tem trenutku član Skupine Sandoz, Novartisove generične divizije, pionirja na 

področju podobnih bioloških zdravil in drugega največjega proizvajalca generičnih zdravil na 

svetu. Je tudi slovenska, evropska in svetovna farmacevtska generična družba, blizu ljudem 

in usmerjena v prihodnost. Prizadevajo si, da bi bilo zdravje dosegljivo vsem (prav tam).  

Leta 1974 so v Leku sklenili, da bodo zaradi prostorske stiske v vrtcih hišo ob Lekovi lokaciji 

uredili za potrebe vrtca in tako omilili skrbi staršev v Leku (prav tam). V več kot 30 letih od 

kar vrtec deluje, so se leta 2008 odločili za gradnjo novega, sodobnejšega in prostornejšega 

vrtca, za katerega je Lek namenil 700.000 eur. Že od odprtja naprej podjetje skrbi za vse 

investicije v vrtcu, medtem ko Mestna občina Ljubljana financira programe. Poslovni čas 

vrtca je od 6.30 do 17. ure in po potrebi prilagojen tudi staršem zaposlenim v podjetju Lek 

(Najdihojca, 2014). Vrtec spada pod vrtec Najdihojca, katerega ravnateljica, Jelka Fijavž 

pravi: “Za vrtec Najdihojco predstavlja Lekova investicija model odgovornega podjetništva, 

ki si ga lahko samo še bolj želimo. Novi prostori s sodobno in funkcionalno oblikovanimi 

igralnimi površinami omogočajo načrtovanje in izvajanje sodobnega kurikuluma za vzgojo, 

učenje in razvoj predšolskih otrok ter optimalno povezanost in preglednost nad dejavnostmi 

otrok” (Lek, 2014). Nov vrtec na Alešovčevi trenutno obiskuje 51 otrok in ima tri igralnice 

ter športno in likovno učilnico. Notranji prostori so veliki 270 m2, na razpolago pa imajo tudi 

igri primerno urejeno okolico s tlakovano površino in progo za rolanje z veliko naravne sence 

(Najdihojca, 2014). 

VRTEC PODJETJA ISTRABENZ GORENJE - GEN I 

V dokumente vojne uprave Svobodnega tržaškega ozemlja se je dne 28. oktobra 1948 vpisala 

družba z omejeno zavezo, Istra-benz, trgovina na debelo in drobno s pogonskimi sredstvi 

(Istrabenz, 2014). Istra-benz je postala delniška družba, ki se je leta 1954 preoblikovala v 

Trgovsko podjetje Istra-benz Koper. Do leta 1978 se je širila po Sloveniji in z naftnimi 

derivati pokrila že petino našega ozemlja. S hitro širitvijo je pričela odpirati tudi bencinske 

servise in do leta 2002 prišla že na številko preko 100. Skupina Istrabenz se je leta 2004 

umaknila iz trgovanja z naftnimi derivati. V Turizmu se začne razvoj blagovne znamke 

LifeClass, v letu 2005 se z oblikovanjem združene družbe Droga Kolinska, d.d., v Skupini 

Istrabenz začne razvijati  področje prehrane. Istrabenz, d.d., vstopi v lastniško strukturo 

družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Leto  kasneje močno razširi svojo dejavnost v 

http://www.sandoz.com/
http://www.novartis.com/
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Energetiki, ki danes obsega plinsko dejavnost, trgovanje z električno energijo, obnovljive vire 

energije in skladiščenje naftnih derivatov (prav tam). V letu 2008 so se v podjetju Istrabenz 

odločili za ustanovitev prvega laičnega vrtca Montessori v Sloveniji (Devjak idr., 2008).V 

skladu z metodo Marie Montessori so uvedli program  varstva in vzgoje, ki temelji na 

umirjenosti, urejenosti, vedrini in dejavnostih iz praktičnega življenja (prav tam). Vrtec, ki se 

imenuje »Hiša otrok«, ima zaposlene štiri vzgojiteljice, vključuje pa tako otroke prvega kot 

tudi drugega starostnega obdobja. Enako kot Lekov vrtec tudi ta ni namenjen izključno 

otrokom, katerih starši so zaposleni v Istrabenz Gorenje ali podjetju Gen-I, ampak tudi 

okoliškim otrokom. Stroške vrtca krijejo le s prispevki staršev in družbe, nameravajo pa 

pridobiti tudi koncesijo (Hafner, 2010). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

7 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

S pomočjo raziskave želimo ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na odločitev podjetja po 

mnenju anketirancev za ustanovitev lastnega vrtca. Pri tem predvidevamo, da so med 

pomembnimi dejavniki tudi: želja po pomoči zaposlenim pri usklajevanju delovnih in 

zasebnih obveznosti v družini oziroma partnerskih zvezah, želja po prihranku časa, po dvigu 

ugleda podjetja ob ustanovitvi vrtca in po večji čustveni povezanost med starši in otroki.  Na 

osnovi analize zbranih podatkov podjetja Bosch and Siemens Home Appliances Group (v 

nadaljevanju BSH), ki je eno največjih zasebnih industrijskih podjetij na svetu, z več kot 

280000 sodelavci in letnim prometom več kot 45 milijard evrov, ki pri nas deluje že od leta 

1970 in ima trenutno preko 1000 zaposlenih, bomo preverjali dejavnike, ki so staršem pri 

odprtju vrtca v podjetju pomembni. Hkrati bi želeli ugotoviti, ali starši, zaposleni v tem 

podjetju, v omenjenih dejavnikih vidijo tiste  prednosti delovanja vrtca v podjetju, ki bi bile 

odločilnega pomena, da bi svojega otroka vpisali v vrtec, ki bi ga ustanovilo njihovo podjetje, 

podjetje BSH Nazarje. 

Cilj magistrskega dela je predstaviti, primerjati, analizirati ter kritično ovrednotiti mnenja 

staršev o ustanovitvi vrtca v podjetju BSH (Bosch and Siemens Home Appliances Group, 

2012). 

7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN  HIPOTEZE 

V okviru raziskovanja smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kateri dejavniki so tisti, ki po mnenju staršev ključno vplivajo na namero, da bi podjetje 

ustanovilo lastni vrtec? - V katerem primeru bi po mnenju staršev podjetje ustanovilo 

lastni vrtec? - Kako na varstvo otrok v sklopu podjetja gledajo vodstveni delavci in kako 

zaposleni? Ali v pogledih obstajajo statistično pomembne razlike med obema skupinama 

udeležencev v raziskavi? - Ali se starši, ki imajo otroka v zasebnem vrtcu in drugih 
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oblikah zasebnega varstva in starši, ki imajo otroka v javnem vrtcu razlikujejo v mnenjih o 

ustanovitvi vrtca znotraj podjetja?- Katere prednosti glede ustanovitve vrtca v podjetju 

vidijo starši, ki imajo otroka v zasebnem vrtcu in katere straši, ki imajo otroka v javnem 

vrtcu. Ali se njihovi pogledi med seboj razlikujejo? -  Ali starši menijo, da bo vrtec v 

sklopu podjetja cenejši od javnega vrtca? 

Na podlagi zgoraj zapisanih vprašanj pa smo oblikovali še hipoteze: 

H1: Dejavniki, kot so boljša organizacija časa, višji osebni dohodek, zagotovljeno varstvo, 

manj bolniške odsotnosti, boljše možnosti za učenje in razvoj otrok, manj skrbi med 

delovnim časom po mnenju staršev pripeljejo do pozitivnih sprememb v primeru, da bi 

podjetje ustanovilo lasten vrtec. 

H2: Po mnenju staršev bi podjetje ustanovilo lastni vrtec le v primeru, če bi pri tem bil viden 

napredek ali izrazit razvoj podjetja. 

H3: Po mnenju zaposlenih se pogledi vodstva na varstvo otrok v sklopu podjetja statistično 

pomembno razlikujejo od pogledov njihovih uslužbencev. 

H4: Starši, ki imajo urejeno varstvo za svojega otroka, in starši, ki bi si želeli varstvo znotraj 

podjetja, se statistično pomembno razlikujejo v mnenjih o ustanovitvi vrtca znotraj podjetja. 

H5: Predvidevamo, da starši, ki imajo otroke v zasebnem varstvu, vidijo več prednosti 

ustanovitve vrtca v podjetju, kjer so zaposleni, kot tisti, ki imajo otroke v javnem vrtcu. 

H6: Predvidevamo, da starši pričakujejo, da bo vrtec znotraj podjetja cenejši kot plačilo 

javnega vrtca. 

8 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava je temeljila na deskriptivno-kavzalni (neeksperimentalni) metodi pedagoškega 

raziskovanja. Za raziskovanje smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, v okviru 

katerega smo z anketnim vprašalnikom ugotavljali  poglede staršev predšolskih otrok na 

ustanovitev vrtca v podjetju. 
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8.1 VZOREC 

V vzorec raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v 

podjetjih, so bili vključeni 104 starši iz podjetja BSH ali njihovi kooperanti. 60 staršev je 

na svoje elektronske naslove dobilo elektronski anketni vprašalnik, 50 vprašalnikov pa je 

bilo razdeljenih v tiskani različici. Vzorec je bil izbran namensko in priložnostno. 

Raziskava je potekala v mesecu marcu 2014. 

 

Graf 1: Prikaz strukture anketirancev glede na spol. 

   

Graf 1 prikazuje strukturo vzorca glede na spol anketirancev. Celotni vzorec sestavljajo 

104 anketiranci, od katerih je 52 (50 %) žensk in 50 (48 %) moških. Pri tem se 2 (2 %) 

nista opredelila.  
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Graf 2: Prikaz strukture anketirancev glede na starost. 

 

 

 

Graf 2 prikazuje starost anketirancev. Anketiranci so v povprečju stari 32,4 let. Najmlajši 

anketiranec je star 22 let, najstarejši pa 49. Vzorec je glede na starost anketirancev 

heterogen. 

Graf 3: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno mesto. 

 

 

Pri opredelitvi delovnega mesta (Graf 3) so se anketiranci opredelili med vodstvenim in 

nevodstvenim mestom, na voljo pa so imeli tudi možnost drugo. Za vodstveni položaj se je 
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opredelilo 28 (26,9 %) anketirancev, za nevodstvenega pa 68 (65,4 %). Pod kategorijo 

drugo  je 6 (5,8 %) anketirancev navedlo, da so: študenti, pripravniki, delavci za trakom, 

vodje projektov, delavci v proizvodnji, vodje oddelka. Na to vprašanje 2 (1,9 %) 

anketiranca nista dala odgovora. 

 

Graf 4: Prikaz strukture anketirancev glede na stopnjo izobrazbe. 

 

Na Grafu 4 lahko vidimo, da ima 30,8 % anketirancev srednješolsko izobrazbo, 25 % 

anketirancev ima visoko 3-letno izobrazbo, 16,3 % ima 2-letno izobrazbo, 15,4 % oseb 

ima univerzitetno izobrazbo, 9,6 % jih je z magisterijem ali doktoratom, 1 oseba pa se je 

opredelila z osnovnošolsko izobrazbo. 2  anketiranca svojih odgovorov nista želela podati. 

8.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali v podjetju BSH in pri njihovih najbližjih poslovnih partnerjih s pomočjo 

ankete. Anketne vprašalnike smo izdelala v spletnem orodju 1ka in jih poslali tudi po 

elektronski pošti. Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS. Pri tem 

smo izračunali: aritmetično sredino, standardno deviacijo, v primeru odstopanj od normalne 

porazdelitve smo ugotavljali mediano, modus. Razlike in medsebojno povezanost odgovorov  

v mnenjih med različnimi skupinami staršev  smo izračunali s χ2 preizkusom. Pri tistih 

vprašanjih, kjer pogoja za računanje χ2 preizkusa nista bila izpolnjena, smo izračunali 

Kullbackov 2I preizkus in to zapisali tudi v interpretaciji.   
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8.3 OPIS  INŠTRUMENTARIJA 

Za namen raziskave smo sestavili anketni vprašalnik, ki je  razdeljen na dva dela, in skupaj 

vsebuje 13 vprašanj. Prvi del je sestavljen iz vprašanj, ki so spraševala anketirance po 

osebnih podatkih (spol, starost, delovno mesto, stopnja izobrazbe). Drugi del vprašalnika  

sestavljajo 4 vprašanja alternativnega tipa, pri katerih so se anketiranci opredelili glede 

ustanovitve vrtca v podjetju. Vprašanje 11 vsebuje petstopenjsko ocenjevalno lestvico 

Likertovega tipa, ki obsega vrednosti od 1 do 5. Pri tem pomeni 1 - sploh ne soglašam, 2 – 

ne soglašam, 3 – ne vem, 4 - soglašam in 5 – močno soglašam. Anketiranci so pri 

ocenjevalni lestvici zgolj obkrožili/-e odgovor, ki je najbolj približal njihovo oceno glede 

sprememb, ki bi se pojavile v njihovem življenju, če bi podjetje ustanovilo vrtec v 

podjetju. 

8.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Izpolnjene anketne vprašalnike smo najprej pregledali in uredili ter neizpolnjene izločili. Ker 

v družboslovju merjenje navadno temelji na merskih instrumentih (Raykov in Shrout, 2002: 

196), ki merijo več komponent (npr. lestvice, podlestvice, kompoziti in vprašalniki), smo 

zanesljivost vprašalnika preverili s Crombachovim koeficientom alpha (α). Pri tistih 

vprašanjih, kjer nas je zanimala soodvisnost, smo izračunali χ2–preizkus. Pri tistih 

vprašanjih, kjer pogoja za računanje χ2 preizkusa nista bila izpolnjena, smo izračunali 

Kullbackov 2I preizkus in to tudi zapisali. Za preverjanje razlik med več kot dvema 

skupinama smo izvedli enosmerno analizo variance (Oneway ANOVA). Pridobljene podatke 

smo predstavili v tabelah ali v grafikonih. Pri statističnih sklepanjih smo upoštevali stopnjo 

tveganja 0,05. Podatke smo računalniško obdelali s pomočjo programov 1ka, MS Excel in 

SPSS (21.0), v katerih smo izdelali grafe in tabele. 

8.5 ZANESLJIVOST MERJENJA 

Zaneslijvost instrumenta  primerjamo na dva načina s Pearsonovem korelacijskim 

koeficientom (v primeru, da indikatorji merijo isto spremenljivko test pokaže visoko 

stopnjo povezanosti med indikatorji) in Cronbachovim koeficientom alpha (α), ki pokaže 

stopnjo notranje konsistentnosti odgovorov na vprašanja. Mi smo izračunali Cronbach 

alpha na desetih indikatorjih, ki merijo spremenljivko prednosti ustanovitve vrtca v 
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podjetju in znaša 0,821, kar kaže na zadovoljivo notranjo konsistentnost odgovorov, 

oziroma visoko zanesljivost testa. 

Tabela 1: Prikaz Cronbachovega testa zanesljivosti merjenja. 

Cronbach alfa 
Število 

indikatorjev 

0,821 10 

 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV V 

PODJETJU 

9.1 MNENJA ANKETIRANIH STARŠEV V PODJETJU BSH O 

PREDNOSTI VZGOJE OTROK V VRTCU PRI PODJETJU IN O 

DEJAVNIKIH, KI SO PO NJIHOVEM MNENJU POMEMBNI ZA 

USTANOVITEV VRTCA V PODJETJU 

Najprej smo želeli preveriti, ali anketiranci glede na spol, starost in delovno mesto vidijo 

prednosti v ustanovitvi vrtca v sklopu podjetja  ali ne. 11. vprašanje v anketi je starše 

spraševalo po tem, ali bi jim varstvo v sklopu podjetja olajšalo skrbi z varstvom otroka, ali 

menijo, da bi tako med delovnim časom lažje preverili, kaj počne njihov otrok, ali bi bili bolj 

umirjeni, ali se jim ne bi tako mudilo iz službe, če bi lažje usklajevali službeno in zasebno 

življenje, ali bi lažje sodelovali z vzgojnim osebjem, ali bi porabili manj časa za prevoz 

otroka, ali bi imeli manj težav z uvajanjem in nato poslavljanjem od otroka, ali menijo, da bi 

lahko aktivneje sodelovali pri vzgojnem procesu in kot zadnje vprašanje, ali menijo, da bi bili 

bolj na tekočem, kaj se vsakodnevno dogaja v vrtcu. 
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Graf 5: Prikaz prednosti ustanovitve vrtca v podjetju po mnenju anketirancev 

 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da so se pri prednostih, ki jih vidijo anketirani starši ob ustanovitvi 

vrtca v podjetju, pokazali naslednji rezultati.  45 % staršev soglaša, da bi bili bolj na tekočem, 

kaj se dogaja z njihovim otrokom, 30 % jih močno soglaša, 7 % sploh ne soglaša z 

vprašanjem, 8 % jih ne soglaša, 10 % pa je neopredeljenih glede vprašanja. 28 % staršev 

meni, da bi lahko aktivneje sodelovali pri vzgojnem procesu. Enak odstotek se jih o tem ne 

more odločiti, 22 % jih močno soglaša, 14 % jih ne soglaša, 8 % pa jih sploh ne soglaša s 

trditvijo, da bi aktivneje sodelovali pri vzgojnem procesu. S trditvijo, da bi otrok imel manj 

težav z uvajanjem v vrtec, 20 % soglaša, 21 % jih močno soglaša, 33 % se jih ni moglo 

opredeliti, 26 % pa jih ne soglaša ali pa sploh ne soglaša s trditvijo. Da bi porabili manj časa 

za prevoz otroka, če bi imeli v sklopu podjetja vrtec, soglaša 39 % staršev, 32 % pa jih 

močno soglaša. Ostalih 30 % se jih, kot je razvidno iz grafa 5,  ne more odločiti, ne soglaša 

ali sploh ne soglaša s trditvijo glede časovnega prihranka pri prevozu. Ti so v komentar 

zapisali, da bi tisti, ki se vozijo v službo z avtobusom, težko pripeljali in odpeljali otroke! 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Varstvo znotraj podjetja bi mi olajšalo skrbi z…

  Med delovnim časom bi vedno med odmorom lahko…

  Bil/a bi bolj umirjen/a, saj bi lahko preveril/a, kaj v…

  Ne bi se mi toliko mudilo iz službe, saj me čas nebi…

  Lažje bi usklajeval/a službeno in zasebno življenje

  Lažje bi sodeloval/a z vzgojnim osebjem

  Porabil/a bi manj časa za prevoz otroka.

  Otrok bi imel manj težav z uvajanjem in nato s…

  Aktivneje bi lahko sodeloval/a pri vzgojnem procesu.

  Bolj bi bil/a na tekočem, kaj se dogaja vsakodnevno v…

5%

8%

12%

10%

12%

12%

7%

10%

8%

7%

11%

14%

13%

11%

9%

12%

5%

16%

14%

8%

24%

20%

20%

15%

21%

21%

18%

33%

28%

10%

42%

34%

29%

26%

32%

42%

39%

20%

28%

45%

18%

24%

26%

39%

27%

14%

32%

21%

22%

30%

Prednosti ustanovitve vrtca v podjetju

Sploh ne soglašam Ne soglašam Ne vem Soglašam Močno soglašam



Tanja Klemenšek Rakun  

Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetjih 

 

75 

 

 

Dalje pa so pripisali, da se sprašujejo, kaj bi se z otrokom zgodilo v primeru, ko bi zboleli 

sami. 

 

Starši v 42 % soglašajo, da bi lažje sodelovali z vzgojnim osebjem, v 14 % pa močno 

soglašajo, 21 % se jih ni moglo opredeliti, 12 % pa jih ne soglaša oziroma enak delež jih 

sploh ne soglaša. 29 % staršev soglaša, da bi bili bolj umirjeni, če bi njihovo podjetje imelo 

lasten vrtec, 26 % jih s trditvijo močno soglaša, 20 % je neopredeljenih, 13 % jih ne soglaša, 

12 % pa jih sploh ne soglaša. Da bi staršem ustanovitev vrtca v podjetju olajšala usklajevanje 

službenih in zasebnih obveznosti soglaša 32 % anketirancev, 27 % jih pri tem močno soglaša. 

21 % anketirancev se pri tem ni opredelilo, 9 % jih ne soglaša, 12 % pa jih s trditvijo sploh ne 

soglaša. Anketiranci v 29 % soglašajo s trditvijo, da bi se jim manj mudilo iz službe, v 39 % s 

trditvijo močno soglašajo, 15 % anketirancev je o tem neopredeljenih, 11% se jih s trditvijo 

ne strinja, 10 % pa se jih sploh ne strinja s trditvijo. Pri zadnjem vprašanju so ti anketiranci 

odgovorili, da bi bila to zares dobra izbira za starše, ki morajo po otroke vedno zelo hiteti iz 

službe. S predzadnjo trditvijo 24 % staršev močno soglaša, da bi v primeru odprtja vrtca v 

podjetju, kjer so zaposleni, lažje med odmorom preverili, kaj počne njihov otrok, 34 % se jih 

s trditvijo strinja, 20 % anketirancev je neopredeljenih, 14 % jih ne soglaša, 8 % pa jih sploh 

ne soglaša s trditvijo.  Pri tem vprašanju so starši dodali tudi komentar: »Problematično se mi 

zdi predvsem vprašanje glede vmesnega preverjanja, kaj otrok počne med tem ko je v varstvu 

- to se mi ne zdi prav in otroka le zmede.« Z zadnja trditvijo, da bi staršem varstvo znotraj 

podjetja olajšalo skrbi z varstvom otroka je soglašalo 42 % anketirancev, 18 % jih je močno 

soglašalo, 24 % se jih o tem ni opredelilo, 11 % jih ne soglaša, 5 % pa jih sploh ne soglaša s 

trditvijo. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kateri dejavniki so tisti, ki ključno 

vplivajo na pozitivne spremembe v življenju zaposlenih, da bi podjetje ustanovilo lastni vrtec. 

Zato smo si postavili naslednjo hipotezo: 

H1 Dejavniki, kot so boljša organizacija časa, večji osebni dohodek, zagotovljeno varstvo, 

manj bolniške odsotnosti, boljše možnosti za učenje in razvoj otrok, manj skrbi med 

delovnim časom po mnenju staršev pripeljejo do pozitivnih sprememb v primeru, da bi 

podjetje ustanovilo lasten vrtec. 
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Starše smo spraševali, ali menijo, da bi varstvo, ki bi ga organiziralo podjetje, prineslo za 

njih kakšne spremembe. 

Tabela 2: Prikaz vrednotenja dejavnikov, ki po mnenju staršev pripeljejo do pozitivnih 

sprememb v primeru, da bi podjetje ustanovilo lasten vrtec (N=102) 

 

Spol 

 

MOŠKI ŽENSKI  

DA NE DA NE  

Spremembe v primeru, da bi 

podjetje ustanovilo lasten vrtec. 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

 

Rezultati 

χ2/ 2I 

 

Izboljšala bi se mi organizacija 

časa (logistično; iskanje 

parkirnega prostora …). 

29  28,4 21 20,6 31 30,4 21 20,6 
2I  = 11,7 

P=0,165 

Zvišal bi se osebni dohodek. 28  27,5 22 21,5 26 25,5 26 25,5 
2I  = 11,488 

P = 0,074 

Vedno bi imel/-a zagotovljeno 

varstvo. 
35 34,4 15 14,7 24 23,5 28 27,4 

2I  = 10,609 
P = 0,101 

Potreboval/-a bi manj bolniške 

odsotnosti. 
39 38,2 11 10,8 40 39,2 12 11,8 

2I  =13,344 

P = 0,039 

Otroci bi imeli več možnosti za 

učenje/razvoj. 
28 27,4 22 21,6 38 37,3 14 13,7 

2I  = 11,379 

P = 0,077 

Med službenim časom me ne bi 

več skrbelo, kaj počne moj otrok. 
23 22,5 27 26,5 30 29,4 22 21,6 

2I  = 10,075 

P = 0,122 

*g = 6 

Iz tabele 2 je razvidno, da so anketiranci odgovarjali na šest dejavnikov, ki bi pripeljali do 

pozitivnih sprememb v primeru, da bi podjetje ustanovilo lasten vrtec. Boljša organizacija 

časa, bi privedla do pozitivnih sprememb po mnenju 28,4 % moških in 30,4 % žensk. O 

boljšem dohodku se je strinjalo 27,5 % moških in 25,5 % žensk. Da bi v primeru odprtja vrtca 

v podjetju imeli vedno zagotovljeno varstvo,  meni 23,5 % žensk in 34,4 % moških. Manj 

bolniške odsotnosti bi po mnenju anketirancev koristilo 39,2 % žensk in 38,2 % moških. 

Večji odstotek žensk (37,3 %) se strinja s tem, da bi otroci imeli boljše možnosti za učenje in 

razvoj, manj skrbi med delovnim časom pa bi imelo 29,4 % žensk in 22,5 odstotkov moških. 

So pa tisti, ki so odgovorili na to vprašanje, v zadnjem odgovoru podali tudi komentar: 

»Menim, da to ni dobra izbira, saj bi v primeru moje bolezni otrok ostal brez varstva, saj ga 

ne bi mogel peljati 40 km daleč v vrtec.«  

Dalje smo postavljeno hipotezo preizkusili še s χ2-preizkusom. Ker nikjer niso bili 

izpolnjeni pogoji za ta preizkus hipoteze (H1), smo izračunali Kullbackov  preizkus. Pri 

enem dejavniku potreboval/-a bi manj bolniške odsotnosti (2I  =13,344, P = 0,039) so se v 

naši raziskavi pokazale statistično pomembne razlike glede vrednotenja omenjenih 

dejavnikov, ki bi po mnenju staršev pripeljali do pozitivnih sprememb v primeru, da bi 
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podjetje ustanovilo lasten vrtec. Za ostale dejavnike se te razlike niso pokazale kot statistično 

pomembne.   Raziskave so pokazale (McIntyre , 2000, Cohen in Fraser, 1991), da zaposleni 

niso zadovoljni samo z minimalnimi standardi za varstvo svojih otrok. Tisti, ki imajo varstvo 

organizirano v podjetju, od svojih delodajalcev zahtevajo kakovosten objekt, kjer bodo otroci 

nameščeni, in priznan program, ki ga bodo izvajali. Po njihovem mnenju je tudi to odraz 

podobe podjetja (prav tam). Iz dobljenih rezultatov lahko hipotezo potrdimo in izjavimo, da 

bi po mnenju anketirancev do pozitivnih sprememb v primeru, da bi podjetje ustanovilo 

lasten vrtec, pripeljali dejavniki, kot so: boljša organizacija časa, večji osebni dohodek,  

zagotovljeno varstvo za otroka, boljše možnosti za učenje in razvoj otrok in manjša skrb za 

otroka med delovnim časom. 

9.2 MNENJE STARŠEV O VZROKIH USTANOVITVE VRTCA V 

PODJETJU Z VIDIKA DELODAJALCA 

V nadaljevanju nas je zanimalo, v katerem primeru bi po mnenju staršev podjetje ustanovilo 

lastni vrtec. Anketiranci so imeli možnost izbire med naslednjimi trditvami:  Če bi bil viden 

izrazit napredek ali razvoj podjetja; Če bi zaposleni izkazali problem glede varstva otrok; Če 

bi se za varstvo odločilo dovolj staršev; Če bi starši pokazali interes Na podlagi vprašanja 

smo si zastavili naslednjo hipotezo: 

H2: Po mnenju staršev bi podjetje ustanovilo lastni vrtec le v primeru, če bi bil pri tem viden 

napredek ali izrazit razvoj podjetja. 

Pri analizi podatkov smo ugotovili, da niso vsi anketiranci odgovarjali na to vprašanje. Iz 

tabele 3 je razvidno, da 22 % vseh anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje,  meni, da bi 

podjetje ustanovilo lasten vrtec, če bi bil viden izrazit napredek ali razvoj podjetja. 23,2 % jih 

je mnenja, da bi podjetje ustanovilo vrtec, če bi zaposleni izkazali problem pri trenutnem 

varstvu, ki ga imajo. 24,5 % jih je mnenja, da bi se za takšno odločitev moralo le odločiti 

dovolj staršev. 25 % pa jih meni, da bi morali starši izkazati interes, da bi se podjetje odločilo 

za odprtje lastnega vrtca.  
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Tabela 3: Prikaz mnenja anketirancev, v katerem primeru bi po njihovem mnenju podjetje 

ustanovilo lastni vrtec. 

V katerem primeru menite, da bi podjetje, v katerem ste zaposleni, 

ustanovilo lasten vrtec? 

 
f f  (%) 

Če bi bil viden izrazit napredek ali razvoj podjetja. 37 22 

Če bi zaposleni izkazali problem glede varstva otrok. 39 23,2 

Če bi se za varstvo odločilo dovolj staršev. 41 24,5 

Če bi starši pokazali interes. 42  25 

Drugo 9 5,3 

Skupaj odgovorov 168 100 

 

V nadaljevanju si bomo natančneje pogledali odstotke za posamezen odgovor, ki smo ga v 

anketnem vprašalniku pri vprašanju 10 ponudili na izbiro staršem. 

55 anketirancev (59,8 %) odgovora o napredku in razvoju podjetja ni izbralo, 37 anketirancev 

ali 40,2 % pa se je s tem odgovorom strinjalo, zato lahko iz danih podatkov sklepamo, da 

anketiranci v skoraj 60 % niso mnenja, da bi podjetje ustanovilo vrtec le v primeru izrazitega 

napredka in razvoja. Ker nas je dalje zanimalo tudi to, v katerem primeru  anketiranci vidijo, 

da bi podjetje ustanovilo vrtec, smo frekvenčno porazdelitev primerjali še z ostalimi  

odgovori in dobili naslednje podatke. 

Le 39 (42,4 %) anketirancev se s trditvijo, če bi zaposleni izkazali problem glede varstva 

otrok, strinja, 53 (51 %) jih na vprašanje ni odgovorilo. Tako lahko sklepamo, da se tudi pri 

tem vprašanju anketiranci v večini niso odločili za odprtje vrtca v primeru problema 

trenutnega varstva s strani staršev. Poglejmo še zadnji primer, ko smo anketirance spraševali, 

ali menijo, da če bi se za varstvo v podjetju odločilo dovolj staršev, da bi jim podjetje ugodilo 

željo po odprtju vrtca v sklopu podjetja. Na to vprašanje so anketiranci kar z 49 % odgovorili 

pritrdilno in tako lahko sklepamo, da bi po mnenju anketirancev podjetje ustanovilo vrtec, če 

bi se za varstvo v njem odločilo dovolj staršev. 

Med vsemi veljavnimi odgovori le 40 % anketirancev meni, da bi  podjetje ustanovilo vrtec v 

primeru izjemnega napredka in razvoja. So pa anketiranci na koncu imeli možnost podati 

lastne odgovore, kdaj menijo, da bi se podjetje odločilo za odprtje svojega vrtca. Tu so 
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zapisali npr.: - V primeru povečanega obsega dela in če bi bilo potrebno narediti več 

nadurnega dela. -Eden izmed anketirancev meni, da je takšen vrtec že ustanovljen. - Verjetno 

bi to storili brez problemov, če bi imeli interes! - Gledajo tako samo na svojo korist. - Mislim, 

da ni razloga. - Bil je večkrat povedan predlog, samo izgleda, da ne pri pravih ljudeh. -  Da 

bi nas še bolj obremenili! -  V primeru nadur. 

Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da se hipoteza 2 zavrne in sprejmemo alternativno 

hipotezo, da bi po mnenju staršev podjetje ustanovilo lastni vrtec le v primeru, če bi se za 

varstvo odločilo dovolj staršev. 
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9.3 MNENJE ZAPOSLENIH O TRENUTNI SKRBI VODSTVA ZA 

VARSTVO OTROK 

V podjetjih vodstvo različno pomaga svojim uslužbencem glede varstva otrok. Pri tem 

raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo kako na varstvo otrok v sklopu podjetja gledajo 

vodstveni delavci in kako zaposleni. Ali v pogledih obstajajo statistično pomembne razlike 

med obema skupinama udeležencev v raziskavi? Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo si 

zastavili tretjo hipotezo.  

H3: Po mnenju zaposlenih se pogledi vodstva na varstvo otrok statistično pomembno 

razlikujejo od pogledov njihovih uslužbencev. 

Pri zastavljanju hipoteze smo pod besedno zvezo različni pogledi imeli v mislih predvsem 

nudenje ugodnosti, kot so: finančna pomoč pri varstvu otroka, več dopusta, koriščenje 

bolniške odsotnosti, oprostitev opravljanja popoldanske/nočne izmene. 

Najprej poglejmo v Tabeli 5, kako so se anketiranci opredelili za vsako ugodnost, ki smo jim 

jo dali na voljo. Za vsako od naštetih trditev bomo H3 primerjali posebej z vodstvenim in 

nevodstvenim kadrom. 

 

Tabela 4: Prikaz pomoči delodajalca staršem. 

 

Finančna pomoč Več dopusta 
Koriščenje bolniške 

odsotnosti 

Opravljanje 

popoldanske oz. nočne 

izmene 

Ni izbran Izbran Ni izbran Izbran Ni izbran Izbran Ni izbran Izbran 

f f (%) f f (%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Vodstveno 

mesto 
21 87,5 3 12,5 14 58,3 10 41,7 11 45,8 13 54,2 19 72,2 5 20,8 

Nevodstveno 

mesto 
56 93,3 4 6,7 42 70 18 30 21 35 39 65 51 85 9 15 

Skupaj 77 / 7 / 56 / 28 / 32 / 52 / 70 / 14 / 

Rezultati 

χ2 

χ2 = 1,257 

p = 0,533 

χ2 = 3,514 

p = 0,173 

χ2 = 0,859 

p = 0,651 

χ2 = 2,138 

p = 0,343 

 

  

Pri tej hipotezi (H3) smo primerjali vodstveni in nevodstveni kader z ugodnostmi, ki jim jih 

nudi delodajalec. Anketirance smo prosili, da nam zaupajo, kakšne ugodnosti imajo v 

podjetju, kjer so zaposleni. S prvo trditvijo, delodajalec nam nudi finančno pomoč, se strinja 
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le 12,5%  vodstvenega kadra, med tem ko z isto trditvijo soglaša le  6,7% ne vodstvenega 

kadra. Tako v vodstvenem kot v nevodstvenem kadru podjetje po mnenju zaposlenih ne nudi 

finančne pomoči pri varstvu. Značilnost, ki je razvidna iz tabele 4 (χ2 = 1,257),  ni statistično 

značilna, ker je signifikanca p > 0,05. Dalje smo primerjali vodstveni in nevodstveni kader z 

večjimi ugodnostmi glede dopusta, ki jim jih nudi delodajalec. Z drugo trditvijo, da jim 

delodajalec nudi več dopusta (Imam več dopusta) se 10 anketirancev (41,7 %) na vodstvenem 

položaju in 18 ( 30 %) anketirancev na nevodstvenem položaju strinja s trditvijo. Značilnost, 

ki je razvidna iz tabele 4 (χ2 = 3,514),  ni statistično značilna, ker je signifikanca p > 0,05. 

Primerjali smo tudi vodstveni in nevodstveni kader z večjimi ugodnostmi glede koriščenja 

bolniške odsotnosti za otroka, ki jo nudi delodajalec. Da delodajalec brez problemov dovoli 

koristiti bolniško odsotnost se strinja 54,2 % vseh anketirancev iz vodstvenega položaja in 65 

% vseh anketirancev nevodstvenega kadra. Značilnost, ki je razvidna iz tabele 4 (χ2 = 0,859),  

ni statistično značilna, ker je signifikanca p > 0,05. V nadaljnji raziskavi smo primerjali 

vodstveni in nevodstveni kader z večjimi ugodnostmi glede opravljanja popoldanske in nočne 

izmene. Zakon o delovnih razmerjih (Zakon o delovnih razmerjih, 2002, 2007, 190. člen) 

prepoveduje nočno delo delavcu/delavki, ki neguje otroka starega do treh let, razen na 

podlagi pisnega soglasja delavca. Enako velja za delavca/delavko, ki je samohranilec(ka) in 

neguje otroka do 7. leta starosti ali ima prizadetega otroka. Pred nočnim delom so zaradi 

tveganja za zdravje matere in otroka zaščitene tudi noseče delavke in doječe matere. Nočno 

delo žensk lahko delodajalec uvede na podlagi soglasja Ministrstva za delo, kadar je tak način 

dela potreben zaradi boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, širjenja zaposlitve ali drugih 

ekonomsko-socialnih razlogov (prav tam). Za opravljanje popoldanske izmene zakon ne 

predvideva posebnih omejitev.  

Pri zadnji trditvi, da jim delodajalec dovoli, da ne opravljajo popoldanske ali nočne izmene v 

primeru, da imajo doma predšolskega otroka, se je s trditvijo strinjalo 5 (20,8 %) 

anketirancev vodstvenega položaja. Od nevodstvenega kadra  pa 9 (15 %) anketirancev.  

Značilnost, ki je razvidna iz tabele 4 (χ2 = 2,138),  ni statistično značilna, ker je signifikanca 

p > 0,05. 

Vrednotenja posameznih oblik nudenja pomoči delodajalca in hipoteze 3 (H3 - Po mnenju 

zaposlenih se pogledi vodstva na varstvo otrok statistično pomembno razlikujejo od pogledov 

njihovih uslužbencev.) smo izračunali  z vrednostmi χ2–preizkusa. Vrednost χ2 ni statistično 

pomembna pri nobeni od trditev. Hipotezo H3 obdržimo, iz dobljenih rezultatov pa lahko 
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zaključimo, da po mnenju anketirancev vodstvo gleda na varstvo otrok drugače od svojih 

uslužbencev. Svetlik in Zupan pišeta (2009) v svojem delu o tem, da v zadnjem času prihaja 

čedalje bolj v ospredje nagrajevanje po meri posameznika. To pomeni, da ima vodstvo 

možnost, da nagrade prilagodi potrebam zaposlenih. Podjetja tako nudijo zaposlenim različne 

ugodnosti, kot so denar, delnice, izobraževanje, prosti dnevi in drugo (prav tam: 562). 

9.4 RAZLIKE V MNENJIH STARŠEV O USTANOVITVI VRTCA 

GLEDE NA NJIHOVO TRENUTNO UREJENOST VARSTVA 

OTROK 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti, ali se starši, ki imajo otroka v 

zasebnem vrtcu in drugih oblikah zasebnega varstva, in starši, ki imajo otroka v javnem 

vrtcu, razlikujejo v mnenjih o ustanovitvi vrtca znotraj podjetja. Da bi dobili odgovor, smo si 

zastavili naslednjo hipotezo: 

H4: Starši, ki imajo urejeno varstvo za svojega otroka, in starši, ki bi želeli varstvo znotraj 

podjetja, se statistično pomembno razlikujejo v mnenjih o ustanovitvi vrtca znotraj podjetja. 

Za lažjo obdelavo podatkov smo najprej združili v eno skupino oblike varstva, ki ne spadajo 

pod javne vrtce in jih poimenovali Druge oblike varstva. Sem smo vključili: Hodi v zasebni 

vrtec, Pazi ga zasebna varuška in Pazijo ga stari starši.  

 

Tabela 5: Prikaz mnenja staršev o vključevanju svojega otroka v vrtec v sklopu podjetja. 

 

Oblika 

varstva 

Ali bi bili pripravljeni svojega otroka voziti v varstvo v podjetje, kjer 

ste zaposleni, če bi vaše podjetje nudilo takšno obliko varstva? 

DA NE 

f f (%) f f (%) 

Javni vrtec 55 74,3 10 76,9 

Druge oblike 

varstva 

19 25,7 3 23,10 

Skupaj 74 100 13 100 

 

Iz zgornje Tabele 6 je razvidno, da se je za to, da bi vpisali otroka v vrtec, ki bi ga odprlo 

podjetje, opredelilo 74,3 % od staršev, ki so na pripravljenost o vključitvi otroka v vrtec 

znotraj podjetja odgovorili z, da imajo trenutno otroka vpisanega v javni vrtec. 76,9 % od 
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staršev, ki so na pripravljenost o vožnji otroka v vrtec znotraj podjetja odgovorili z ne in 

imajo trenutno otroka v javnem vrtcu se za vpis ne bi odločili. 25,7 % staršev, ki imajo otroka 

trenutno v zasebnem varstvu, bi se za obliko varstva znotraj podjetja odločilo, 23,10 % pa se 

za vožnjo otroka v vrtec, ki bi ga ustanovilo njihovo podjetje, ne bi odločili. 

Iz podatkov, ki smo jih izračunali trdimo, da se starši, ki imajo urejeno varstvo za svojega 

otroka, in starši, ki bi želeli varstvo znotraj podjetja, statistično pomembno razlikujejo v 

mnenjih o ustanovitvi vrtca znotraj podjetja. Izračunali smo še  χ2–preizkus. 

Tabela 6: Prikaz izračuna Pearson χ2–preizkusa. 

 Vrednost df 
Sig. (2-

smerna) 

χ2–preizkus 3,258 4 0,516 

Stopnja podobnosti 4,675 4 0,322 

Povezanost linearna z 

linearno 
0,002 1 0,965 

N veljavnih primerov 87   

 

Vrednost χ2= 3,3 ni statistično pomembna (p ≥ 0,05). Tveganje za potrditev  hipoteze 

neodvisnosti je preveliko. V vzorcu se starši, ki imajo urejeno varstvo za svojega otroka, in 

starši, ki bi želeli varstvo znotraj podjetja, statistično pomembno ne razlikujejo v mnenjih o 

ustanovitvi vrtca znotraj podjetja. 

9.5 MNENJA STARŠEV, KI IMAJO OTROKE V ZASEBNEM ALI 

JAVNEM VARSTVU, O PREDNOSTIH USTANOVITVE VRTCA V 

PODJETJU 

Glede na prejšnje raziskovalno vprašanje smo želeli še podrobneje raziskati prednosti 

ustanovitve vrtca v podjetju. Pri predzadnjem raziskovalnem vprašanju: Katere prednosti 

glede ustanovitve vrtca v podjetju vidijo starši, ki imajo otroka v zasebnem vrtcu in katere 

straši, ki imajo otroka v javnem vrtcu. Ali se njihovi pogledi med seboj razlikujejo?.  V 

Nadaljevanju smo se zato spraševali, ali starši, ki imajo otroka v zasebnem varstvu, vidijo več 

prednosti ustanovitve vrtca v podjetju od staršev, ki imajo otroka v javnem vrtcu. Zastavili 

smo si naslednjo hipotezo:  
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H5: Predvidevamo, da starši, ki imajo otroke v zasebnem varstvu, vidijo več prednosti 

ustanovitve vrtca v podjetju, kjer so zaposleni, kot tisti, ki imajo otroke v javnem vrtcu. 

 

Tabela 7: Prikaz odločitve staršev za vrsto varstva. 

Oblika varstva N
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Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Hodi v javni 

vrtec. 
64 3,5681 0,85901 0,10738 3,3535 3,7827 1,38 5,00 

Hodi v zasebni 

vrtec. 
4 3,9375 0,72529 0,36264 2,7834 5,0916 3,38 5,00 

Pazi ga zasebna 

varuška. 
2 3,5500 0,21213 0,15000 1,6441 5,4559 3,40 3,70 

Pazijo ga stari 

starši. 
11 3,2523 1,21745 0,36707 2,4344 4,0702 1,00 4,50 

Drugo 4 3,7063 0,32684 0,16342 3,1862 4,2263 3,40 4,13 

Skupaj 85 3,5507 0,87931 0,09537 3,3610 3,7404 1,00 5,00 

 

Iz Tabele 8 lahko razberemo različna povprečja odgovorov anketirancev glede na prednosti 

ustanovitve vrtca v podjetju.  Največja razlika se pokaže med odgovoroma, kjer otrok hodi v 

javni ( M=3,5) in kjer otrok hodi v zasebni vrtec (M = 3,9) in med tistimi, ki jih pazijo stari 

starši (M=2,3). Razlike med njimi, kot je razvidno iz Tabele 8 niso visoke.   
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Tabela 8: Prikaz prednosti glede ustanovitve vrtca v podjetju.  

 

organizacija 

časa 

Zvišan 

dohodek 

Zagotovljeno 

varstvo 

Manj 

bolniške 

Več možnosti 

za učenje in 

razvoj Manj skrbi 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Hodi v javni vrtec 44 72 20 74 40 82 21 70 31 79 42 79 

Druge oblike 

varstva 17 28 7 26 19 18 9 30 8 21 11 21 

Skupaj 61 100 27 100 49 100 30 100 39 100 53 100 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da prednosti glede ustanovitve vrtca v podjetju vidijo starši, ki imajo 

otroka v zasebnem vrtcu  pri tem, da bi imeli vedno zagotovljeno varstvo za svojega otroka. 

Za to možnost se je odločilo 19 staršev. Starši,  ki imajo otroka v javnem vrtcu pa največ 

prednosti vidijo v manjši skrbi za otroka med delovnim časom.  

 

Dalje bomo uporabili statistični test enosmerne analize variance (ANOVA), s katerim bomo 

analizirali značilnost razlik med povprečnimi vrednostmi neodvisnih vzorcev. 

 

Tabela 9: Prikaz izračuna enosmerne analize variance.  

 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F Sig. 

Med skupinami 

 

1,694 4 0,424 0,536 0,710 

0,119 1 0,119 0,151 0,699 

0,247 1 0,247 0,313 0,578 

1,447 3 0,482 0,610 0,610 

Znotraj skupin 63,253 80 0,791   

Skupaj 64,948 84    

 

V našem primeru je izračunana verjetnost (Sig.= 0,71) večja od 0,05, kar pomeni, da v 

nobenem paru skupin (tip vrtca) ni statistično značilnih razlik v dojemanju prednosti 

ustanovitve lastnega vrtca v podjetju. Ker nas zanima, katere skupine podatkov se med seboj 

bistveno razlikujejo, smo opravili še dodatno analizo, ki se imenuje post hoc analiza. V njej 

smo primerjali povprečje vsake skupine s povprečjema preostalih skupin.  

Iz izpisa rezultatov te analize, ki smo jo naredili z Bonferroni testom za natančnejšo 

primerjavo obstoječih razlik, je razvidno, da p ali sig.= 1. Iz tega lahko sklepamo, da 

statistično pomembnih razlik med starši, ki imajo otroke v zasebnem varstvu in starši, ki 

imajo otroka v javnem vrtcu ni najti. Na podlagi izračunov ugotavljamo, da  se starši, ki 
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imajo otroke v zasebnem varstvu, in starši, ki imajo otroke v javnem vrtcu, v zaznavanju 

prednosti ustanovitve vrtca v podjetju, kjer so zaposleni, statistično pomembno ne razlikujejo. 

9.6 MNENJA STARŠEV  O CENI VRTCA ZNOTRAJ PODJETJA 

Cene programov predšolske vzgoje so za starše različne glede na plačilni razred, ki jim je 

dodeljen glede na njihov neto dohodek na družinskega člana (ZVrt, 2012) . Pri zadnjem 

raziskovalnem vprašanju smo starše vprašali, ali menijo, da bi bil vrtec v sklopu podjetja 

cenejši od javnega vrtca. Postavili smo naslednjo  hipotezo: 

H6: Predvidevamo, da starši pričakujejo, da bo vrtec znotraj podjetja cenejši kot plačilo 

javnega vrtca.  

Iz osmega vprašanja v anketnem vprašalniku smo združili vprašanja a, b in c v odgovor: 

Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja cenejši, vprašanja d in e pa smo združili v odgovor: 

Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja dražji ali pa bo cena enaka. 

Tabela 10: Prikaz združitve podobnih vprašanj. 

Vprašanje Novo vprašanje 

Nič, za to naj se poiščejo drugi viri 

financiranja (npr. koncesija). 

Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja 

cenejši. 

Nič, za to naj poskrbi delodajalec. 
Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja 

cenejši. 

Plačal/-a bi le dejansko ceno hrane. 
Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja 

cenejši. 

Plačal/-a bi le ceno varstva. 
Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja 

dražji ali pa bo cena enaka. 

Pripravljen/-a sem plačati toliko kot v 

javnem/zasebnem vrtcu. 

Pričakujem, da bo vrtec v sklopu podjetja 

dražji ali pa bo cena enaka. 

  

Dalje smo glede na združena vprašanja oblikovali tabelo frekvenčne porazdelitve in jo v 

nadaljevanju tudi interpretirali. 
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Tabela 11: Prikaz mnenja zaposlenih o virih financiranja. 

 f f ( % ) 

Pričakujem, da bo vrtec v 

sklopu podjetja cenejši. 
27 

 

29 

 

Pričakujem, da bo vrtec v 

sklopu podjetja dražji ali pa 

bo cena enaka. 

55 59,1 

Drugo 22 11,8 

Skupaj 104 100,0 

Rezultati 

χ2 

χ2 = 4,16 

p = 3,84 

*g=1 

 

S frekvenčno porazdelitvijo osmega vprašanja smo želeli ugotoviti, koliko denarja bi bili 

starši pripravljeni  odšteti za vrtec, ki bi ga ustanovilo njihovo podjetje. 27 (29 %) 

anketirancev pričakuje, da bi bil vrtec v sklopu podjetja cenejši, 55 (59,1 %) anketirancev pa 

pričakuje, da bi bil vrtec v sklopu podjetja dražji ali pa bi cena ostala nespremenjena.  

Rezultati, ki smo jih dobili, ne presenečajo, saj so tudi druge raziskave (Vakola, Tsaousis in 

Nikolaou, 2003, Goldberg, 1999), ki so se osredotočale na raziskovanje različnih področij 

odnosa do sprememb, prišle do zaključka, da imajo le odprte osebe z veliko idejami in bujno 

domišljijo raje novosti, kot rutino (prav tam). Zato so tudi starši mnenja, da bi bil takšen vrtec 

prej dražji, kot pa cenejši. 

Iz podatkov, ki smo jih imeli na razpolago smo izračunali še vrednost χ2-preizkus. Ta je 

pokazal, da  je vrednost χ2 statistično pomembna na ravni α=0,05. V našem primeru je 

izračunana verjetnost (p = 3,84) večja od 0,05. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 

5%. Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da bi bili starši v večini, dobra polovica,  

pripravljeni za vrtec v podjetju plačati toliko, kot plačujejo trenutno v javnem ali zasebnem 

varstvu. Anketiranci so imeli možnost tudi dopolniti vprašanje s svojim odgovorom. Tu so 

zapisali, koliko so pripravljeni plačati za vrtec v sklopu njihovega podjetja npr: - Naj 

ponudijo, pa se potem odločim! - Nič, kot ne plačujem sedaj! - Če se je že odločil, naj se on s 

tem ubada! - Toliko kot zdaj oziroma bi bile lahko kakšne ugodnosti. - Verjetno bi bilo v 

vsakem primeru konkurenčno. - Manj ali toliko kot sedaj. - Nič, ker sem tako, kot je, 

zadovoljen! - Toliko kot plačam mami (cca. 50 eur). - Plačala bi hrano in varstvo.  
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Hipoteze (H6) na tem mestu ne potrdimo in sprejmemo alternativno, ki pravi, da 

predvidevamo, da starši pričakujejo, da bi bila cena vrtca v podjetju večja ali enaka, kot zanj 

plačujejo trenutno v javnem/zasebnem varstvu. 

10 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE  

V današnjem čas, ko so spremembe v vzgoji in izobraževanju iz leta v leto večje, je na trgu 

dela tudi vse več ponudnikov varstva in vzgoje predšolskih otrok. Ena izmed oblik, ki prihaja 

tudi v Sloveniji počasi v ospredje, je varstvo in vzgoja otrok v sklopu podjetja. Kot pravi 

Možina  (Možina idr., 2002) bo organizacija konkurenčna pred drugimi le tako, da bo hitreje 

učeča se od drugih. To velja v primeru našega magistrskega dela tako za podjetje, ki bi 

ustanovilo lastni vrtec, kot tudi za vrtce, ki delujejo v sklopu podjetja. V primeru 

nezadovoljstva bodo starši hitro ugotovili, da lahko za svojega otroka poiščejo tudi drugo 

obliko varstva. V času, ko zaposleni niso več zavezani k enemu delodajalcu, služi ustanovitev 

vrtca v podjetju kot motivacija za zaposlene, da ostanejo v podjetju.  Dejavniki, ki smo jih 

predstavili skozi teoretični del se kažejo najbolj v prid podjetja. To so zaposlovanje in 

lojalnost osebja,  zmanjšanje odsotnosti  in večanje prometa podjetja, družbena odgovornost 

in odnos z javnostjo. Podjetja postanejo s tem bolj konkurenčna in pritegnejo ter včasih celo 

obdržijo največje talente. Podjetja, ki ponujajo ugodnosti, so si pridobila konkurenčno 

prednost, ker nudijo zaposlenim ugodnosti. Z ugodnostjo ustanovitve vrtca v podjetju pa 

vodstveni kader  kaže tudi na to, da jim je mar za družine zaposlenih. Seveda so pomembne 

tudi slabosti, ki se pokažejo z ustanavljanjem takšne oblike vrtca.  Pri teoretičnem delu smo 

prišli do zaključka, da podjetju pred pričetkom ustanovitve lastnega vrtca, vzame veliko časa 

predvsem pridobivanje ustrezne dokumentacije. Kot slabost pa se je izkazala tudi začetni 

finančni vložek. Pomanjkljivost pa je tudi ta, da nekateri delodajalci niso dovolj usposobljeni 

za koordiniranje programa varstva in vzgoje otrok v sklopu podjetja in premalo poznajo 

zakonodajo na področju predšolske vzgoje, kar posledično vodi do nižje kakovosti 

programov.  

Skozi magistrsko nalogo se je izkazalo, da kljub vsem naštetim težavam in oviram tisti 

delodajalci, ki so se odločili za konzorcijski vrtec ali varstvo in vzgojo v sklopu podjetja, to 

močno podpirajo in se trudijo, da bi jo tudi ohranili. Ugotovitve teoretične analize in 

opravljene empirične raziskave kažejo na to, da bi anketiranci v večini (86 %) bili 
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pripravljeni vključiti svojega otroka v vrtec, ki bi ga ustanovilo njihovo podjetje. Menijo tudi, 

da bi dejavniki, kot so boljša organizacija časa, večji osebni dohodek,  zagotovljeno varstvo 

za otroka, boljše možnosti za učenje in razvoj otrok ter manjša skrb za otroka med delovnim 

časom pripeljali do pozitivnih sprememb. Po njihovem mnenju bi podjetje ustanovilo lastni 

vrtec, za to bi se moralo odločiti le dovolj staršev. To kaže,  da starši v večini niso mnenja  

(78 %), da bi podjetje ustanovilo svoj vrtec zaradi lastnega napredka in razvoja, ampak je v 

podjetju po mnenju anketirancev pomembno tudi njihovo mnenje, če bi si starši takšnega 

vrtca želeli. Zanimalo nas je tudi kakšne spremembe pričakujejo starši, če bi njihovo podjetje 

ustanovilo lasten vrtec. Ugotovitve so pokazale, da anketiranci ne pričakujejo velikih 

sprememb niti glede plačila niti glede dejavnosti, ki bi jih vrtec nudil. Zakaj je prišlo do tega, 

lahko samo predvidevamo.  Greenberg (2011) pravi, da se ljudje različno odzivajo na 

organizacijske spremembe. Nekateri se pasivno upirajo, drugi jih sprejmejo, spet tretji jih 

poskušajo aktivno izpodbijati. Nekateri pri spremembah navdušeno sodelujejo, drugi jih 

sprejemajo z brezbrižnostjo in pasivnim odporom (prav tam). Ugotovili smo, da se pogledi 

pri nudenju ugodnosti, kot so: finančna pomoč pri varstvu otroka, več dopusta, koriščenje 

bolniške odsotnosti, oprostitev opravljanja popoldanske/nočne izmene glede na vodstvo in 

ostale zaposlene statistično pomembno ne razlikujejo. Iz tega lahko sklepamo, da anketiranci 

menijo, da podjetje nudi ugodnosti pod enakimi pogoji vsem zaposlenim. Prav omenjeni 

dejavniki (boljša organizacija časa, večji osebni dohodek,  zagotovljeno varstvo za otroka, 

boljše možnosti za učenje in razvoj otrok in manjša skrb za otroka med delovnim časom) pa 

bi anketirance pripeljali tudi do pozitivnih sprememb v primeru, da bi podjetje ustanovilo 

lasten vrtec. 

Starši so sami izpostavili v zadnjem vprašanju, da bi bilo lepo, če bi bilo varstvo za otroke 

organizirano v podjetju vsaj takrat, ko je v vrtcu, kjer imajo trenutno svojega otroka, zelo 

malo otrok ali je vrtec zaprt (žled, božične počitnice, prvi maj), kot to naredijo v podjetju 

včasih za šolske otroke. Dalje so anketiranci izpostavili tudi, da bi bila za Zgornjo Savinjsko 

dolino to novost, ob kateri imajo pomisleke, da bi se zares obnesla. Glede na to, da smo se 

ukvarjali tako z varstvom in vzgojo otrok v Sloveniji kot tudi v tujini, bi želeli poudariti, da  

je naša raziskava pokazala, da je po mnenju anketirancev kakovost pred dostopnostjo in 

razpoložljivostjo prostih mest. Starši v anketi namreč izpostavijo, da bi otroci ob ustanovitvi 

vrtca v podjetju imeli po njihovem mnenju več možnosti za učenje/razvoj, njim pa bi to 

predstavljalo boljšo organizacijo časa. Podjetja bi si morala po našem mnenju za zgled vzeti 

korporacije, ki to vrsto varstva  že imajo, in se zavedati, da je to naložba v prihodnost otrok. 
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Vložek denarja, ki ga delodajalci porabijo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, se lahko 

povrne, pozitivni vpliv vključenosti otrok v predšolsko vzgojo pa je večji, če je le ta 

kakovostna. Starši so namreč  v skoraj 60 % v anketnem vprašalniku odgovorili, da bi bili za 

vrtec v podjetju pripravljeni plačati toliko ali celo več, kot plačujejo trenutno v javnem ali 

zasebnem varstvu. S tem pa so anketiranci dokazali, da starše skrbi za prihodnost otrok in si 

zanje res želijo le najboljše, pa čeprav delodajalec pri takšnem projektu  finančno ne bi veliko 

pomagal . 

Zapleten sistem varstva in vzgoje otrok je ob prebiranju literature velikokrat zbudil v nas 

kanček dvoma in žalosti ob misli, da precej delodajalcev takšno obliko vrtca izkorišča za 

lasten dobiček in ugled. K sreči smo se lahko prepričali, da v Sloveniji ob majhnem številu 

vrtcev v sklopu podjetja (trenutno so trije delujoči) stroga in skrbno načrtovana zakonodaja 

(zakoni, podzakonski akti, Kurikulum …) za področje predšolske vzgoje predstavlja kakovost 

vzgoje in izobraževanja pri nas.  
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11 PRILOGE 

PRILOGA 1 

Slika 7: Vrtec Beiersdorf 1937. 
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PRILOGA 2 

Slika 8: Dogajanje v vrtcu Beiersdorf. 
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PRILOGA 3 

Slika 9: Poročilo o delovanju vrtca Beiersdorf. 
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PRILOGA 4 

Zakladnica Montessori, Zavod za vzgojo in izobraževanje 

PUBLIKACIJA VRTCA 

 

 

Podatki o vrtcu: 

Hiša otrok srečnih rok 

Cesta v Zgornji log 42, 1000 Ljubljana 

Tel.: 070 716536 

e-pošta: info@zakladnica-montessori.si 

spletna stran: www.zakladnica-montessori.si 

Organiziranost vrtca 

Hiša otrok srečnih rok je zasebni vrtec. Deluje kot organizacijska enota Zakladnice Montessori, 

Zavoda za vzgojo in izobraževanje.  

Otroci so razporejeni v dva oddelka: 

 homogen oddelek otrok 1. starostnega obdobja, 

 kombiniran oddelek otrok.  

V homogen oddelek so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta. V kombiniran oddelek pa 

otroci prvega in drugega starostnega obdobja. V vrtcu  so zaposleni strokovni delavci: vzgojitelji in 

pomočniki. S strokovnim delom, prostorskimi pogoji in didaktičnimi sredstvi zagotavljamo pogoje 

za otrokov vsestranski razvoj in za kakovostno dopolnitev družinske vzgoje. 

Poslovni čas vrtca  je od 7:30 do 16:30 ure, ki pa se  prilagaja potrebam staršev. 

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki je namenjen otrokom od 11 meseca do vstopa v šolo.  

Program vrtca 

Vrtec deluje po programu: Hiša otrok - Vzgojni projekt Montessori, ki ga je na 136. seji z dnem 

21.10.2010 potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 

Program Hiše otrok temelji na načelih pedagogike Montessori, ki jo je zasnovala in razvijala Maria 

Montessori in jo je sama poimenovala »pomoč naravnemu razvoju otroka«. 

Maria Montessori je pedagogiko postavila na znanstvene temelje. Njena pedagoška metoda temelji na 

opazovanju otrok, ki so svobodni  pri gibanju, eksperimentiranju in izbiranju aktivnosti. Že v prvih 

dveh letih opazovanja otrok v eksperimentu, ki se je odvijal v prvi Hiši otrok v San Lorenzu je 

ugotavljala potenciale in obnašanje otrok, ki se lahko izražajo samo v interakciji s stimulativnim 

okoljem. Le svobodni otrok lahko odraža njemu lastna nagnjenja, sposobnosti, nadarjenost in potrebe.  

mailto:info@zakladnica-montessori.si
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Okolje Montessori za predšolske otroke je razdeljeno po naslednjih področjih dejavnosti: 

 vsakdanje življenje (okolje Hiše otrok postane  okolje življenja, v katerem so otroci na 

igriv način zaposleni pri vzdrževanju reda, čistoče in lepote),  

 vzgoja čutov,  

 razvoj jezika,  

 razvoj logično - matematičnega mišljenja,  

 kozmična vzgoja, ki vključuje biologijo, geografijo in zgodovino, 

 glasbena in likovna umetnost. 

 

Vzgojitelj Montessori v Hiši otrok nima središčne niti stranske vloge: je blizu otroku, ki potrebuje 

njegovo prisotnost, se usede na mali stol zraven njega, ga nežno ogovori, ne da bi se pri tem dvigal s 

telesom nad otroka in uporabljal govorico odraslih. Otroku pomaga, mu poenostavlja delo, je 

organizator in opazovalec psihičnega in kulturnega življenja otroka. To zahteva od vzgojitelja 

pripravo različnih materialov ter organizacijo in skrb za kotičke, kjer bo potekalo kreativno delo 

otrok.  

Materiali Montessori so glavno orodje metode in vzgojitelj je posrednik med otrokom in materiali. 

Skrivnostne informacije in neraziskane rešitve, ki jih materiali vsebujejo, otroke privlačijo. S 

proučevanjem strukturiranih materialov otroci razmišljajo, pridejo do hipotez, domnev in rešitev, 

razvrščajo, rešujejo probleme in spreminjajo lastne miselne predstave. S pomočjo materialov 

montessori otroci gradijo lastno znanje, avtonomijo in identiteto.  

Obogatitveni programi 

Obogatitveni programi se izvajajo v dopoldanskem in popoldanskem času in vključujejo: 

- praznovanja (rojstni dnevi, pikniki, pust, kulturni prazniki, zaključek šolskega leta), 

- angleške urice, 

- španske urice, 

- plesne urice, 

- likovne delavnice, 

- kuharske tečaje za otroke, 

- knjižni nahrbtnik, 

- lutkovne predstave, 

- glasbene urice po metodi Edgarja Willemsa, 

- izleti po bližnji in daljni okolici, 

- obiski različnih institucij. 

 

Starši se s konkretnim programom seznanijo na roditeljskem sestanku in ga tudi sooblikujejo. 

Cilji in načela vrtca 

 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti oskrbi otrok, izboljšanju kvalitete življenja 

družin, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Vodilni načeli vrtca: 
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 Otrok v procesu razvoju sledi notranjemu razvojnemu načrtu s pomočjo  lastnega 

usmerjajočega instinkta. Če je postavljen v primerno okolje, ki je znanstveno organizirano in 

pripravljeno, se bo v njem porajal naravni interes za učenje, delo, konstruiranje, dokončanje 

začetih aktivnosti, eksperimentiranje lastnih moči, merjenje in nadziranje le-teh. 

 Zanimanje, aktivnost in trud so lastnosti spontanega in samovzgojnega dela, v katerega se 

otrok potopi z navdušenjem in ljubeznijo, ter tako razkriva in gradi višje kvalitete človeka. 

 

Uresničujemo temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in 

v programu Hiše otrok: 

 razvijanje sposobnosti, razumevanje in sprejemanja sebe in drugih, 

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

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega doživljanja in 

izražanja, 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno podobo govora, branja in 

pisanja, 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja, 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

 spodbujanje zanimanj, ki se postopoma porajajo in zorijo v otroku; 

 razvijanje spontanih aktivnosti otroka; 

 vzbujanje veselja in navdušenja do dela; 

 razvijanje avtonomije, neodvisnosti in samodiscipline; 

 spoštovanje sebe, drugih in stvari; 

 pomoč otroku, da naredi sam. 

Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic 

Pravice otrok so določene so v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih: 

 spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok, 

 zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroka, 

 uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti, 

 zasnovanost dela z otroki na znanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka  

(povzeto iz Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih). 

Pravice staršev: 

 spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za 

otrokovo vzgojo in razvoj, 

 pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem, 

 strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka, 

 spoštovanje zasebnosti družine 

 (povzeto iz Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih) 
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Obveznosti staršev: 

 starši so dolžni posredovati informacije o dosegljivosti v času bivanja otrok v vrtcu (naslov, 

tel.številka) in dosledno javiti vsako spremembo teh podatkov; 

 starši so dolžni ob prihodu otroka oddati vzgojiteljici ali pomočnici. Prav tako se morajo 

javiti, ko otroka odpeljejo domov. V primeru, da pride po otroka druga oseba, ki ne sme biti 

mlajša od 14 let, naj starši v vrtcu oddajo pisno pooblastilo, 

 starši v vrtec pripeljejo zdravega otroka, bolan otrok v vrtcu ogroža svoje zdravje in zdravje 

drugih. V primeru, da vzgojiteljica ugotovi bolezenske znake lahko otroka odkloni; 

 V primeru diet prinesejo navodilo zdravnika; 

 So dolžni redno poravnati finančne obveznosti; 

 Spoštujejo sprejete dogovore in poslovni čas vrtca. 

 

Sodelovanje s starši je tudi prednostna naloga vrtca in poteka v naslednjih oblikah: 

 informativni sestanki za starše novo sprejetih otrok, 

 individualno uvajanje otrok pred vstopom v vrtec, 

 govorilne ure, 

 roditeljski sestanki, 

 pisno in ustno obveščanje o dogajanju v oddelku, 

 osebna obvestila, 

 pogovori s starši, 

 strokovna predavanja, 

 delavnice, 

 tematski razgovori, 

 prireditve, 

 pikniki, 

 izleti, 

 pomoč pri izdelavi montessori materialov. 

 

Skrb za zdravje otrok 

Za zdravo življenje v poskrbimo z dovolj svežega zraka v prostorih, z dnevnim gibanjem na prostem, 

z rednim vzdrževanjem higiene otrok in prostorov, zaščito pred nalezljivimi boleznimi ter 

uravnoteženo prehrano. 

Zagotavljamo minimalno 70% celodnevnih energijskih in bioloških potreb otroka po hrani. 

Zagotavljamo tudi dietno prehrano za otroke, ki imajo potrjeno dieto s strani ustreznega specialista. 

Z izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, ekološko pridelanih, varovanih živil (tudi iz lastnega vrta), 

skrbimo za dnevno zdravo prehranjevanje otrok. 

Otrokom zagotavljamo: 

 zajtrk, 

 dopoldansko malico, 

 kosilo  

 popoldansko malico. 
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Vsi otroci imajo ves dan na razpolago sadje in nesladkane napitke 

Zdravstveno higienski režim in izvajanje HACCP sistema kontrolira Zdravstveni inšpektorat RS. 

Kaj je še potrebno vedeti: 

Vpis otroka v vrtec 

Starši ob vpisu otroka izpolnijo vpisni list, ki vsebuje osnovne podatke o otroku in osnovne podatke o 

starših ali njihovih zakonitih zastopnikih; 

Pred vključitvijo v vrtec starši prinesejo potrdilo pediatra o opravljenem pregledu. 

Izpis otroka iz vrtca 

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z enomesečnim odpovednim rokom. Obrazec za izpis dobite in 

oddate pri vzgojiteljici. 

Odsotnost  

Odsotnost (zaradi bolezni ali drugih razlogov) lahko sporočite do 8:30 po elektronski pošti na naslov 

Hiše otrok: info@zakladnica-montessori.si  ali na telefon Hiše otrok: 070 716536. Zelo primerna 

oblika sporočila je tudi SMS. 

Bolezen 

Bolezni se zdravijo v domači oskrbi. V primeru, da vaš otrok zboli za hitro prenosljivo boleznijo 

(rdečke, norice, virusni klopni meningitis, …), ki bi ogrozila zdravje drugih otrok in družin, nam to 

takoj sporočite. 

Obleka  

Obleka naj bo preprosta, udobna. 

Najprimernejša so oblačila, ki otroku omogočajo samostojnost pri oblačenju in jih ne ovirajo pri 

gibanju. Priporočamo vsaj dva do tri rezervne komplete oblačil.  

Cena programa  

Skladno s 34. členom Zakona o vrtcih je program v Hiši otrok srečnih rok delno sofinanciran s strani 

lokalnih skupnosti.  Cena programa, ki jo plačajo starši, je odvisna od plačilnega razreda, v katerega 
so razporejeni. 
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PRILOGA 5 

Anketni vprašalnik 

Spoštovani!  

Sem Tanja Klemenšek Rakun, študentka na podiplomskem magistrskem študiju predšolske 

vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu magistrske naloge želim raziskati 

DEJAVNIKE, KI VPLIVAJO NA USTANAVLJANJE IN USPEŠNOST VRTCEV V 

PODJETJIH, zato Vas prosim, da izpolnite vprašalnik, ki je anonimen. Vsi podatki, ki nam 

jih boste zaupali, so namenjeni v raziskovalne in razvojne namene. Zahvaljujemo se vam 

za vaše iskrene odgovore.  

1. OSNOVNI PODATKI. Pri naslednjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor 

oziroma manjkajoče dopišite. 

 

STAROST: ____________ 

SPOL:  1 - M    2 - Ž 

DELOVNO MESTO:     

Kakšno delovno mesto zasedate? 

a.) Vodstveno (direktor, vodja...). 

b.) Nevodstveno (uslužbenec, delavec...). 

c.) Drugo (prosimo navedite): _______________________________________ 

 

STOPNJA IZOBRAZBE:    

a.) Osnovna šola. 

b.) Srednja šola. 

c.) Višja (2-letna) izobrazba. 

d.) Visoka (3-letna) strokovna izobrazba.  

e.) Univerzitetna izobrazba. 

f.) Magisterij, doktorat… 

 

2. Ali imate predšolskega otroka 

1 – DA 2 – NE 

 

3. V kolikor ste na 2. vprašanje odgovorili z DA, kdo pazi nanj? 

a.) Hodi v javni vrtec. 

b.) Hodi v zasebni vrtec. 

c.) Pazi ga zasebna varuška. 
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d.) Pazijo ga stari starši. 

e.) Drugo (prosimo navedite): 

______________________________________________. 

4. Koliko denarja v povprečju mesečno namenite/bi bili pripravljeni nameniti za 

varstvo vašega otroka? 

a.) 0 - 50 eur. 

b.) 50 - 100 eur. 

c.) 100 - 150 eur. 

d.) 150 - 200 eur. 

e.) 200 – 250 eur. 

f.) Več kot 250 eur na mesec. 

 

5. Ali vaš otrok ve, kakšno delo opravljate v službi? 

 

1 – DA 2 – NE 

6. Na kakšen način vam delodajalec pomaga pri varstvu vašega otroka? Možnih je 

več odgovorov) 

a.) Nudi mi finančno pomoč pri varstvu. 

b.) Imam več dopusta. 

c.) Brez problemov lahko koristim bolniško odsotnost za otroka. 

d.) Ni mi potrebno opravljati popoldanske ali nočne izmene. 

e.) Druge ugodnosti (prosimo navedite): 

__________________________________________________________________

. 

 

7. Ali bi bili pripravljeni svojega otroka voziti v varstvo, ki bi ga organiziralo 

podjetje, kjer ste zaposleni, če bi vaše podjetje nudilo takšno obliko varstva? 

 

1 – DA 2 – NE 

 

8. Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za takšno obliko varstva? 

a.) Nič, za to naj se poiščejo drugi viri financiranja (npr. koncesija). 

b.) Nič, za to naj poskrbi delodajalec. 

c.) Plačal/a bi le dejansko ceno hrane. 

d.) Plačal/a bi le ceno varstva. 
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e.) Pripravljen/a sem plačati toliko kot v javnem /zasebnem vrtcu. 

f.) Drugo (prosimo navedite): 

__________________________________________________________________. 

 

 

9. Ali menite, da bi varstvo, ki bi ga organiziralo podjetje prineslo kakšne 

spremembe za vas? (Obkrožite ustrezen odgovor glede na strinjanje s trditvijo na 

levi strani.) 

a.) Izboljšala bi se mi organizacija časa (logistično; 

iskanje parkirnega prostora…).                         

DA NE 

b.) Zvišal bi se osebni dohodek.                                             DA NE 

c.) Vedno bi imel/a zagotovljeno varstvo.                                 DA NE 

d.) Potreboval/a bi manj bolniške odsotnosti.                            DA NE 

e.) Otroci bi imeli več možnosti za učenje/razvoj. DA NE 

f.) Med službenim časom me nebi več skrbelo kaj počne 

moj otrok. 

g.) Drugo (prosimo navedite): 

________________________________________ 

 

DA NE 

 

10. V kakšnem primeru menite, da bi podjetje, v katerem ste zaposleni, ustanovilo 

lasten vrtec? (Možnih je več odgovorov) 

a.) Če bi bil viden izrazit napredek ali razvoj podjetja. 

b.) Če bi zaposleni izkazali problem glede varstva otrok. 

c.) Če bi se za varstvo odločilo dovolj staršev. 

d.) Če bi starši pokazali interes. 

e.) Drugo (prosimo 

navedite):_____________________________________________. 

 

11. Prosimo, označite, koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. 

 

S
p
lo

h
 n

e 

so
g
la

ša
m

 

N
e 

so
g
la

ša
m

 

N
e 

v
em

 

S
o
g
la

ša

m
 

M
o
čn

o
 

so
g
la

ša
m

 

Varstvo znotraj podjetja bi mi olajšalo 

skrbi z varstvom otroka. 
1 2 3 4 5 

Med delovnim časom bi vedno med 

odmorom lahko preveril/a kaj počne moj 

otrok. 

1 2 3 4 5 
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Bil/a bi bolj umirjen/a, saj bi lahko 

preveril/a, kaj v danem trenutku 

počne moj otrok. 

1 2 3 4 5 

Ne bi se mi toliko mudilo iz službe, saj 

me čas nebi tako preganjal. 
1 2 3 4 5 

Lažje bi usklajeval/a službeno in zasebno 

življenje. 
1 2 3 4 5 

Lažje bi sodeloval/a z vzgojnim osebjem. 
1 2 3 4 5 

Porabil/a bi manj časa za prevoz otroka. 
1 2 3 4 5 

Otrok bi imel manj težav z uvajanjem in 

nato s poslavljanjem. 
1 2 3 4 5 

Aktivneje bi lahko sodeloval/a pri 

vzgojnem procesu. 
1 2 3 4 5 

Bolj bi bil/a na tekočem, kaj se dogaja 

vsakodnevno v vrtcu. 
1 2 3 4 5 

 

12. Katere vsebine bi želeli, da bi vrtec, ki bi ga organiziralo podjetje nudil vašemu 

otroku (Možnih je več odgovorov)? 

a.) Enake, kot jih nudi javni vrtec, katerega moj otrok že obiskuje. 

b.) Enake, kot jih nudi privatni vrtec, katerega moj otrok že obiskuje. 

c.) Več dogajanja v naravnem okolju. 

d.) Več dejavnosti, ki so drugače otrokom na podeželju manj dosegljive (izleti, obiski 

galerij, lutkovnih predstav...) 

e.) Drugo (prosimo navedite):_____________________________________________ 

 

13. Ali bi želeli še karkoli dodati glede vrtca v sklopu podjetja, pa vas tega nismo 

vprašali? 

 

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje! 

 

 


