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POVZETEK 

Avtorici v prispevku prikazujeta pomembnost sodelovanja med vrtcem in 
lokalno skupnostjo za zagotavljanje kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih 
otrok. V teoretičnih izhodiščih se osredinita na razlago osnovnih pojmov, iz 
katerih v nadaljevanju izhajata in ki so potrebni za razumevanje delovanja 
predšolske institucije v javni domeni ter za njeno kakovostno delovanje. V 
razpravi o kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa se nato osredinjata na 
pojem, naloge in na izvajanje nalog lokalne skupnosti; analizirata vlogo občine, 
ki je po Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o vrtcih in po Zakonu o 
financiranju vzgoje in izobraževanja zadolžena za organizacijo in izvedbo 
predšolske vzgoje na svojem področju. Poudarita tudi vlogo ravnatelja pri 
načrtovanju, pripravi, izvedbi, evalvaciji in pri vrednotenju procesa vzgoje in 
izobraževanja na področju predšolske vzgoje ter pomen avtonomije ravnatelja 
za kakovosten vzgojno-izobraževalni zavod ter spremljanje in (samo)evalviranje 
dejavnosti predšolske vzgoje, kjer poudarita model »6 E«. Hkrati predstavljata 
tudi poglede na sodelovanje med lokalno skupnostjo in vrtcem v Italiji oz. v 
konceptu Reggio Emilia, kjer t. i. vodenje iz skupnosti vključuje teoretično in 
praktično sintezo medosebnih razmerij, sklenjenih med otroki, družinami, 
ponudniki storitev in širšo družbo. 
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ABSTRACT 

In the text the authors reveal the significance of collaboration between 
kindergarten and a local community for providing quality care and education 
for preschool children. In the theoretical part the basic concepts, necessary for 
the understanding of the operation of preschool institutions in the public domain 
as well as for their quality performance are put forward and explained, and 
drawn on in the continuation. In the discussion on the quality of the educational 
process the authors focus on the concept, functions and tasks implementation of 
the local community and analyze the role of municipalities, which are, pursuant 
to the Local Government Act, Kindergarten Act and the Education Finance Act 
responsible for the organization and implementation of preschool education in 
their respective areas. Further, the authors stress the role of headmasters 
regarding the planning, preparation, implementation, evaluation and 
assessment of the preschool care and education process and the importance of 
their autonomy in order to establish the quality educational institutions; the 
authors also draw attention to monitoring and (self)evaluation of preschool 
activities, in particular to the "6 E " model. At the same time they express the 
views on the collaboration between the local community and kindergarten in 
Italy and the Reggio Emilia concept, respectively, in which the so called 
Community management is a theoretical and practical synthesis of 
interpersonal relationships among children, families, service providers and the 
wider society. 

KEY WORDS:  
kindergarten, local community, collaboration, quality, the Reggio Emilia 
Approach 

 

 

Uvodna izhodi{~a 

Med cilji politike predšolske vzgoje pri nas je nedvomno na prvem mestu 
zagotavljanje kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih otrok. Pristojnosti in 
odgovornosti za razvoj in delovanje sistema predšolske vzgoje so porazdeljene 
med različnimi akterji. Čeprav je ustanavljanje vrtcev, institucij javnega 
pomena, za zagotavljanje predšolske vzgoje v rokah lokalne skupnosti, so tu še 
pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport2, strokovni sveti, ki jih imenuje Vlada 

                                                   
2 Ministrstvo za šolstvo je torej ključnega pomena pri oblikovanju politike na področju 

predšolske vzgoje. Ministrstvo skozi svoje službe oblikuje predloge in rešitve za 
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Republike Slovenije, in zavodi, npr. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
šport ter drugi zavodi, ki so ustanovljeni za razvoj, svetovanje in za 
izobraževanje na področju vzgoje in izobraževanja. V Italiji odgovornost za 
sistem vzgoje in izobraževanja prevzema Ministrstvo za izobraževanje, univerzo 
in razvoj (Ministero dell'Istruzione, dell'Universitŕ e della Ricerca), ki deluje na 
centralni ravni, medtem ko regionalne in lokalne izobraževalne službe delujejo 
na lokalni ravni. Regije lahko določene odgovornosti prenesejo tudi na lokalne 
skupnosti in občine. Glede na Zakon št. 59 iz leta 1997 pa imajo vse šole 
avtonomijo pri poučevanju, organizaciji in pri raziskovanju, eksperimentiranju 
in razvoju (National summary sheets on education system in Europe and 
ongoing reforms 2009). V primerjavi s Slovenijo, kjer je to predpisano, pa se v 
Italiji regionalne in lokalne oblasti lahko same odločijo, ali bo predšolska vzgoja 
del njihove politike ali ne (Dahlberg in Moss 2005).  

V Sloveniji ste temeljna pravna akta, ki urejata področje predšolske vzgoje, 
Zakon o vrtcih (1996) in Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (1996), 
ki sta do danes doživela že kar nekaj sprememb in dopolnitev. Iz zakonskih in 
podzakonskih aktov3, ki urejajo področje predšolske vzgoje, jasno razberemo 
cilje in naloge predšolske vzgoje pa tudi kriterije organiziranja, financiranja in 
delovanja le-te. Osrednje naloge vrtca so: 1) pomoč staršem pri celoviti skrbi in 
podpori pri vzgoji otrok; 2) izboljšanje kakovosti družin in življenja otrok; 3) 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnost (Zakon 
o vrtcih 1996). V primerjavi s slovenskim pa italijanski vzgojni koncept Reggio 
Emilia nima tako jasno opredeljenih nalog predšolske vzgoje, saj temelji na 
predpostavki, da je glavni predmet razprave, koliko prostora dejansko pustiti v 
pedagoškem duhu za nepričakovano pa tudi, katere cilje želimo doseči in kako 
sprejemati politične odločitve (Dahlberg 2000: 177). Tradicija koncepta Reggio 
Emilia pa se – podobno kot v Sloveniji – kaže kot podpora skupnosti in s tem 
                                                                                                                  

oblikovanje sistema predšolske vzgoje (priprava zakonskih in podzakonskih aktov) ter 
instrumente za reševanje spornih vprašanj s tega področja ter jih nato prek vlade 
posreduje v obravnavo v parlament (Devčič 2005). 

3 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih iz leta 2008 je uzakonil na primer 
brezplačno vključitev drugega otroka v vrtec od 1. 9. 2008, postopno pa bo v 
naslednjih letih določeno znižano plačilo še za 50 % za otroke od 3. leta naprej (29. in 
32. člen), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja iz leta 2009 pa je prinesel spremembo sestave sveta zavoda, ki 
ima po novem 11 članov, od tega 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavnike staršev in 3 
predstavnike ustanovitelja (prej: 9 članov: 3 starši, 3 ustanovitelj, 3 delavci) (46. člen). 
Spremembe pa so se v letu 2009 pojavile tudi na ravni Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in sicer je po novem 
lahko zaradi zagotovitve novih mest število otrok v heterogenih oddelkih enako številu 
otrok v homogenih oddelkih – na podlagi vloge lokalne skupnosti in soglasja 
ministrstva. V tem primeru pa se zagotavlja tudi hkratna prisotnost dveh strokovnih 
delavk v trajanju 7 ur dnevno (68. člen). 
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družinam z majhnimi otroki ter se še razširi s pogledom na otroka kot na 
kolektivno odgovornost lokalne skupnosti (Community support and parental 
involvement 2009)  

V razpravah o kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in razpravah glede 
javnih proračunskih sredstev, namenjenih za to področje, omenjajo mnogi tuji in 
domači avtorji pomen avtonomije ravnatelja/ravnateljice kot pomemben pogoj 
za kakovosten vzgojno-izobraževalen zavod, za kakovosten vrtec. Razmerje 
med »pedagogiko in poslovno ekonomijo« (Döber in Geiβker 2001: 9) se kaže v 
razmišljanju, kako najučinkoviteje porabiti razpoložljivi denar. V veliki večini 
držav zahodne Evrope se namreč vedno pogosteje pojavljajo težnje po 
decentralizaciji in prenosu čim več pristojnosti za predšolsko varstvo in šolstvo 
na področje lokalne skupnosti. Ta prenos je bil v Sloveniji za predšolsko vzgojo 
otrok že narejen. Decentralizacija pomeni po Resmanu (2002: 9) »prenašanje 
pristojnosti odločanja in, razumljivo, odgovornosti za sprejete odločitve z 
nacionalnega (centralnega) na lokalni in šolski nivo, to pa pomeni povečevanje 
avtonomije šol in učiteljev.« Tako šolam (in vrtcem) prepustimo iniciativo 
njihovega razvoja, pustimo jim razviti svojo individualnost, tudi svoje lastne 
cilje in svoj lastni sistem upravljanja in vodenja; razviti morajo »svoj t. i. šolsko 
zasnovani management« (prav tam). Ravno prenašanje (deregulacija) 
pristojnosti in odgovornosti z nacionalne na lokalno in šolsko raven pomeni 
troje: 1) vnašanje neposrednih želja in potreb socialnega okolja in 
posameznikov v vzgojno-izobraževalni proces; 2) vnašanje elementov 
managmenta v šolski prostor; 3) spremenjeno in dopolnjeno vlogo ravnatelja: 
ravnatelj kot pedagoški vodja in ravnatelj kot manager (prav tam: 124–129).  

Vnašanje neposrednih želja in potreb socialnega okolja in posameznikov v 
vzgojno-izobraževalni proces se kaže skozi organiziranje izvajanja nalog v 
lokalni skupnosti (občini) in so posledica različnih dejavnikov. Pogosto so to 
posamezniki, pojavljajo se v različnih skupnostih, javnih ali zasebnih ustanovah, 
zavodih, mogoče celo v formalnih ali neformalnih skupinah državljanov.  

Glede izvajanja nalog in dejavnosti na področju lokalne skupnosti moramo 
razločevati naloge, ki so:  

– neposredne in so povsem v pristojnosti lokalne skupnosti; njihova realizacija 
je odvisna od aktivnosti posamezne lokalne skupnosti (občine), njihova 
uresničitev pa je izvedena kot razvojna naloga same občine ali skupaj z več 
občinami; finančne posledice so razvidne v proračunih4 udeleženih občin;  

                                                   
4 Lokalna skupnost lahko uresničuje posredne naloge s posameznimi (s sosednjimi ali z 

zainteresiranimi) občinami, kar posamezne vključene lokalne skupnosti določijo s 
posebnimi dokumenti, ki jih imenujemo skupni razvojni programi (Uradni list RS, 
52/2000). 
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– posredne naloge, ki niso v pristojnosti samo ene lokalne skupnosti, ampak se 
izvedejo v organizirani povezanosti z drugimi lokalnimi skupnostmi in/ali z 
drugimi enotami državne ali lokalne uprave; za te običajno pristojnost ni 
prenesena na katero izmed občin (Devčič 2005). 

Občina ima torej do vrtca različne pristojnosti: a) pristojnosti, ki izvirajo iz 
naslova ustanavljanja vrtcev; b) pristojnosti, ki izvirajo iz naslova organizacije 
in financiranja predšolske vzgoje; c) pristojnosti, ki izvirajo iz naslova nadzora 
(prav tam). Iz prvega niza pristojnosti omenimo pomen predstavnikov občine v 
svetu zavoda vrtca. Drugi niz pristojnosti od občine zahteva, da odgovorno 
načrtuje sredstva v svojem proračunu za delovanje vrtca, sredstva za investicije 
in investicijsko vzdrževanje, določa plačila staršev ter financira vrtec na podlagi 
sprejetega programa predšolske vzgoje. Občina tudi izdaja soglasje k letnemu 
delovnemu načrtu vrtca, imenuje ravnatelja/-ico, daje soglasje k sistematizaciji 
in objavi prostih delovnih mest. Občina je tudi odgovorna, da v primeru, ko 
nima dovolj mest za otroke, začne postopek za zagotovitev dodatnih prostih 
mest. Tretji niz pristojnosti se nanaša na nadzor nad poslovanjem javnega 
zavoda in izvajanjem programov. In ne nazadnje, občinske uprave se ukvarjajo z 
vprašanji, kako zagotoviti take programe predšolske vzgoje, ki bodo zadovoljili 
specifične potrebe uporabnikov v lokalni skupnosti skladno s finančnimi 
možnostmi občine (prav tam). Tudi v severni in osrednji Italiji je ena izmed 
prioritet lokalnih oblasti od leta 1960 naprej ustanavljanje vrtcev. Lokalne 
oblasti pa so šle še dlje – ne le da ustanavljajo vrtce, razvile so tudi posebne 
pedagoške prakse, na katere lahko gledamo kot na politične procese sprejemanja 
odločitev glede razumevanja otrok, učenja in znanja. Med prepoznavnejše 
vsekakor sodi koncept Reggio Emilia, niso pa njihove lokalne oblasti edine, ki 
so razvile tako močne politike predšolske vzgoje. Veliko teh politik ima skupen 
pogled na otroka in vrtec kot na javni prostor velike kulturne pomembnosti ter 
na učenje kot na proces realiziranja možnosti in oblikovanje novega znanja 
(Dahlberg in Moss 2005). Lahko torej rečemo, da se v Sloveniji in Italiji 
občinske oblasti trudijo zadovoljiti specifične potrebe uporabnikov v določeni 
lokalni skupnosti. 

Spaggiari (1998), direktor za izobraževanje v Reggiu Emilii, pojasnjuje, da se 
ideja o sodelovanju z lokalno skupnostjo pri izobraževanju v konceptu Reggio 
Emilia od leta 1970 naprej razvija v dveh smereh: 1) skozi t. i. vodenje iz 
skupnosti (»community based management«) v centrih za dojenčke in malčke 
ter predšolskih ustanovah, ki jih vodi lokalna skupnost; 2) s pomočjo odborov v 
javnih šolah. Takšno sodelovanje z lokalno skupnostjo sega daleč v zgodovino. 
Leta 1971 je bila ideja o sodelovanju formalizirana s sprejetjem nacionalnih 
zakonov, ki urejajo centre za dojenčke in malčke. Ta koncept se je skozi leta 
postopoma razvil in na koncu pripeljal do pravne formalizacije t. i. vodenja iz 
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skupnosti. Pojavila se je zahteva, da nacionalne vlade zagotovijo javno 
financiranje, regionalne vlade prevzamejo skrb za celotno načrtovanje, občinske 
oblasti pa odgovornost za vodenje iz skupnosti. Takšen način vodenja zdaj 
zajema vse procese sodelovanja, demokracije, kolektivne odgovornosti, 
reševanja problemov in procesov odločanja, ki so vsi sestavni del izobraževalne 
institucije. Vodenje iz skupnosti vključuje teoretično in praktično sintezo 
medosebnih razmerij, sklenjenih med otroki, družinami, ponudniki storitev in 
širšo družbo. Takšen način vodenja spodbuja močno interakcijo in komunikacijo 
med pedagogi, otroki, starši in skupnostjo. Sodelovanje družin je prav tako 
bistvenega pomena, kot je sodelovanje otrok in vzgojiteljev. Očitno je, da je 
'tridelni' sistem (družina – otroci – vzgojitelji) del širše skupnosti (lokalne 
skupnosti), ki tako postane četrti del, ki ima svoj vpliv in vrednost. Na kratko je 
vodenje iz skupnosti filozofski ideal, ki povezuje vse vidike celotne 
izobraževalne izkušnje. 

Ob navedenih pristojnostih občine vidimo, da je poznavanje managementa za 
delovanje in poslovanje vrtcev ključnega pomena. Vnašanje elementov 
managmenta v šolski prostor pomeni po Resmanu (1994: 122), da bo kakovost 
šole (in vrtca – opomba avtorice), ki jo želimo doseči, v večji meri odvisna od 
ravnateljeve usposobljenosti za organizacijo šolskega dela in »od oblikovanja 
šolske vizije, to je podobe šole v bližnji ali bolj oddaljeni prihodnosti. Ob tem 
gre za več kot samo delovni načrt. /…/ Skozi to vizijo se kažejo hotenja ljudi in 
vodstva: kaže se, kakšno šolo si predstavljajo učitelji, šolsko okolje, vodstvo šol, 
starši in učenci« (prav tam: 126). 

Dandanes se soočamo s spremenjeno in z dopolnjeno vlogo ravnatelja, lahko 
celo zapišemo, da se ravnatelj danes bolj kot kdaj koli prej pojavlja v dveh 
vlogah: 1) ravnatelj kot pedagoški vodja in 2) ravnatelj kot manager. Njegova 
druga vloga izhaja iz upravne in pedagoške funkcije vodenja, obe pa sta tesno 
naslonjeni druga na drugo. Ali kot pravi Resman (prav tam: 124), ravnatelj mora 
videti šolsko perspektivo z obeh vidikov, tj. z managementske perspektive kakor 
tudi s pedagoške. Vlogo managerja mu je na neki način (bolj kot je bilo 
pričakovati) dodelila lokalna skupnost, kajti področje otroškega varstva je ena 
najpomembnejših nalog v pristojnosti občine. Občina mora organizirati 
primerno izvajanje otroškega varstva za potrebe občanov in ravnatelj je tisti 
ključni dejavnik v tem procesu, ki mu je podeljena s strani države in občine 
pomembna usklajevalna, organizacijska, izvedbena in še marsikatera druga 
pomembna vloga ter iz vseh naštetih vlog izpeljane naloge. Ravnatelj oz. 
direktor vrtca, kot vodjo vrtca imenujejo v konceptu Reggio Emilia, pa je 
predvsem specialist na področju administracije in managementa, tako da je pri 
njih bolj v ospredju vprašanje njegove vloge znotraj raziskovanja pedagoških 
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principov. Kljub izpostavljeni pomembnosti managerske funkcije nikakor ne gre 
zanemariti pedagoškega vidika vodenja (Scheinfeld et al. 2008). 

Pomembno je, da se zavedamo, da vzgoja otroka vključuje različne kompetence. 
Vrste skupinske pomoči, ki izhajajo iz sodelovanja in ki v Italiji temeljijo na t. i. 
vodenju iz skupnosti, zagotavljajo odziv na psihološke potrebe družin, pospešijo 
in olajšajo dialog med starši in otroki, med vzgojitelji in starši, med skupinami 
vzgojiteljev in različnimi družinami ter se sčasoma razširijo tako, da vključujejo 
celotno skupnost Vzgoja predšolskih otrok namreč predstavlja težavno in 
kompleksno nalogo, za katero samostojne odgovornosti ne more sprejeti niti 
družina niti šola sama (Spaggiari 1997). 

Problem obravnave v besedilu bodo dejavniki, ki vplivajo na kakovostno 
delovanje predšolske vzgoje v javnem vrtcu na področju lokalne skupnosti5. 

Pri obravnavi področja predšolske vzgoje v občini in z njim povezane vloge 
ravnatelja se bomo osredinili na naslednja vprašanja: 

− kaj je lokalna skupnost; kaj lokalna samouprava;  

− kaj ali katere naloge (dejavnosti) organizirati, izvajati v lokalni skupnosti, da 
bi bolj dosledno, smotrno in načrtno uresničevali cilje predšolske vzgoje; 

− kdaj in zakaj organizirati izvajanje nalog (dejavnosti) predšolske vzgoje: 
namen poslovanja zavoda je določen od zunaj in se nanaša na sorazmerno 
trajne namene in opredelitev smotrov, iz katerega so izpeljani cilj;  

− kako organizirati izvajanje nalog (dejavnosti) predšolske vzgoje; 

− kako razmejiti oziroma kako postaviti mejo med dvema vlogama ravnatelja: 
ravnatelj kot avtonomen, samostojen in neodvisen vodja in ravnatelj kot 
odgovoren (zaposlenim, staršem, lokalni skupnosti in državi) vodja vrtca ali 
povedano drugače: ravnatelj kot pedagoški vodja in ravnatelj kot manager; 

− kako spremljati in izvajati nadzor nad dejavnostjo predšolske vzgoje na 
področju lokalne skupnosti: pomen merjenja in ocenjevanja (angl. 
controling) pri reševanju vprašanja uspešnosti uresničevanja ciljev;  

− kako ovrednotiti program in izvedbo predšolske dejavnosti na področju 
lokalne skupnosti s pomočjo prvih treh osnovnih kriterijev merjenja 
uspešnosti v javnem sektorju, t. i. modela »6 E«: 1) ekonomičnosti – 
gospodarnosti (economy); 2) zmogljivosti (efficiency); 3) učinkovitosti 

                                                   
5 Predvsem prek analize zakonskih in podzakonskih aktov Republike Slovenije na 

področju vzgoje in izobraževanja (vključno s predšolsko vzgojo) in zakonskih aktov, ki 
urejajo delovanje in financiranje lokalne skupnosti oziroma izvajanje in financiranje 
dejavnosti na področju lokalne skupnosti (občine).  
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(effectiveness) s kakovostjo; 4) pravičnost (equity); 5) okolje (environment); 
6) etika (ethics) (Odar 2008). 

Lokalna skupnost in elementi vodenja na podro~ju 
pred{olske vzgoje 

Lokalna skupnost in lokalna samouprava 

Lokalna skupnost ni pravni pojem, je družbeni pojav. Lokalno skupnost 
označujemo za naravno skupnost, ki nastane na posameznem ožjem ozemlju kot 
posledica nujnosti uresničevanja določenih skupnih interesov ljudi, pogojenih s 
skupnim prebivanjem na tem območju. Sociološko gledano, so lokalne 
skupnosti družbene skupine, ki so se oblikovale zaradi dolgotrajnih družbenih 
procesov na določenem zemljepisnem prostoru. Gre za bolj ali manj samostojne 
sklenjene enote, ki so nujno navezane na določeno ožje območje. Ljudje 
prebivajo in se združujejo z drugimi ljudmi na določenem območju zaradi 
zadovoljevanja svojih skupnih potreb. Lokalna skupnost ima zagotovljene svoje 
teritorialne meje, središče, je multifunkcionalna in dolgotrajna (Vlaj 2001). 
Avtor pravi, da je lokalna skupnost tista teritorialna skupnost, v kateri se na 
najnižji ravni pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče 
reševati le skupno. Ozemeljska razsežnost lokalne skupnosti je lahko majhna ali 
velika. Drugi, zelo prepoznavni element lokalne skupnosti (poleg ozemeljske 
razsežnosti) so ljudje. Zapisali smo že, da jih v skupnost povezujejo potrebe. 
Zadovoljevanje teh potreb zahteva določene dejavnosti, njihovo izvajanje pa je 
pogoj za nastanek določene organizacijske strukture. Ta nastane neodvisno od 
njene institualizacije, ali kot pravi avtor (prav tam), ta nastane, ali jo država 
prizna ali ne. Najožje lokalne skupnosti so tiste, v katerih imajo prebivalci 
določen skupni interes, ki se kaže v zagotovitvi vseh razmer, ki omogočajo 
družbeno življenje na skupnem območju. To so potrebe s področja družbenih 
zadev6, komunale7, gospodarstva itn. Povedano z drugimi besedami, lokalna 
skupnost mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev 
in izpolnjevati druge naloge skladno z zakonom (Zakon o lokalni samoupravi 
2007). Sociološka teorija deli lokalne skupnosti na mestne skupnosti in 
podeželske skupnosti, pojavljajo pa se mnoge dileme glede kriterijev razmejitve, 
kaj je mesto in kaj podeželje. Med merili za razmejitev najdemo gostoto 
naseljenosti določenega ozemlja oziroma strnjenost naselja, velikost zaposlenih 
                                                   
6 To so potrebe, povezane z vzgojo in izobraževanjem – predšolska vzgoja in primarno, 

osnovnošolsko izobraževanje, zdravstvo, sociala, šport, kultura … 
7 To so potrebe po preskrbi z vodo, s plinom, z elektriko, po ureditvi kanalizacije, javne 

razsvetljave, načrtni rabi prostora, lokalnih komunikacijah, po določenih skupnih 
prevoznih sredstvih … 
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po panogah, razvitost centralnih funkcij, ki ne lužijo samo krajevnim potrebam, 
idr. (Vlaj 2001). 

V Sloveniji imamo glede razvoja lokalnih skupnosti, občin, dve diametralno 
nasprotni smeri in dve diametralno nasprotni filozofiji (Šmidovnik 2002, 2006). 
V Evropi in tudi drugod po svetu se zmanjšuje število občin, pri nas, v Sloveniji, 
pa se povečuje. V svetu velja, da zaradi čedalje številčnejših in zahtevnejših 
nalog v upravnem, tehničnem in v finančnem smislu uspešno in kakovostno 
opravljajo le večje in bolje opremljene občine. Pri nas dokazujemo ravno 
nasprotno: naloge samoupravne skupnosti lahko učinkoviteje, kakovostneje in 
gospodarneje, zlasti pa bolj zavzeto in transparentno, opravljajo majhne občine. 
Leta 1994 smo namesto nekdanjih 60 dobili 147 občin. Leta 1998 se je njihovo 
število povečalo na 192, čez štiri leta na 193 in leta 2006 smo imeli že 210 
občin. Na vsake štiri leta, čas pred lokalnimi volitvami, se pokažejo tendence po 
novih občinah. Šmidovnik (prav tam) utemeljuje rast števila občin pri nas z 
družbenimi spremembami po letu 1991. Razmišlja, da tedaj ni bilo časa za 
priprave vsedržavnega študijskega projekta o reformi lokalne samouprave, ki bi 
temeljil na načelih, po katerih naj bi se na novo teritorialno oblikovale občine. 
Temeljni elementi takega projekta (predvidene dejavnosti in pristojnosti občine, 
potrebno minimalno število prebivalstva za racionalno opravljanje določenih 
dejavnosti, potrebna finančna sredstva, viri financiranja) zahtevajo sodelovanje 
različnih znanstvenih disciplin in strokovnjakov in trajajo po več let, hkrati pa je 
treba reformo izpeljati v zelo kratkem času, da ne moti poslovanja sistema. Pri 
nas za to ni bilo časa in z zakonom smo zakonsko predpisali pogoje oziroma 
merila za ustanavljanje novih občin ter sprejeli določbo o štiriletnem ciklu, v 
katerem se pred vsakimi občinskimi volitvami sproži ta postopek. S temi 
zakonskimi določili smo dobili ureditev, ki je v svetu unikatna. Teritorialna 
reforma lokalne samouprave ni stvar na študijskem projektu utemeljene 
enkratne državne akcije, ampak je to stalno potekajoč proces, ki se uresničuje 
postopno, ki nima in ne more imeti nobenega koncepta in ne bo nikoli končana 
(prav tam). 

Lokalne skupnosti odločajo s pomočjo lokalne samouprave. Lokalna 
samouprava je torej način upravljanja javnih zadev, v katerem sodelujejo 
prebivalci določene teritorialne skupnosti, ki je ožja od države, posredno – z 
izvoljenimi predstavniki ali neposredno – sami. Lokalna samouprava je pravica 
lokalnih skupnosti, da samostojno, brez vmešavanja državnih oblasti urejajo 
določen del javnih zadev. Lokalna samouprava je danes v mnogih deželah 
priznana kot pomembna politična vrednota (Vlaj 2001). 

Tudi v Italiji lokalni samoupravi pripisujejo velik pomen. Zaradi upravnih 
namenov je razdeljena na 20 avtonomnih teritorialnih območij, ki jih imenujejo 
regije, vsaka od teh pa ima svojo lastno zakonodajno, administrativno in 
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finančno moč. Regije so nato razdeljene še na province, vsaka od teh pa je 
sestavljena iz mnogih občin, ki imajo vsaka svoje glavno mesto. Na ravni 
provinc in na ravni občin je administracija v rokah izbranih 'svetov' (Structures 
of education, vocational training and adult education systems in Europe 2008). 
Zakonodajno oblast izvršujejo regionalni sveti. V vsaki regiji je ustanovljen svet 
avtonomne lokalne oblasti, ki sodeluje z regijami in lokalnimi oblastmi. Država 
ima izključno zakonodajno oblast nad določenimi splošnimi pravili, npr. glede 
izobraževanja, regije pa imajo izključno zakonodajno oblast nad temami, ki niso 
izključno rezervirane za državne oblasti, kot je na primer poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. Glede izobraževanja pa morajo regije spoštovati 
prej omenjeno avtonomijo šol, ki jim jo dodeli država (National summary sheets 
on education system in Europe and ongoing reforms 2009).  

 
Kaj, kdaj in katere naloge (dejavnosti) organizirati, izvajati na 
področju predšolske vzgoje 

Občina je kot temeljna lokalna skupnost zadolžena za »urejanje« predšolske 
vzgoje na svojem področju na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
72/93). Iz določil Zakona o vrtcih izhaja, da je država vse obveznosti glede 
ustanoviteljstva in financiranja predšolske vzgoje prenesla na občine, hkrati pa 
ohranja v svoji domeni vse predpise in standarde, ki neposredno vplivajo na 
obveznosti, ki jih imajo občine do vrtcev (Devčič 2005). V Italiji pa je 
predšolsko izobraževanje organizirano na treh različnih institucionalnih ravneh: 
institucije, ki jih ustanovi in vodi država, lokalne oblasti ali zasebne organizacije 
(te so večinoma religiozne narave) (Organization of education system in Italy 
(2008/2009). Program predšolske vzgoje pa je pomemben del običnske politike, 
kar se še posebej kaže v visoki stopnji finančne podpore lokalne skupnosti 
(Community support and parental involvment 2009).  

Lokalna skupnost v Sloveniji načrtuje in uresničuje naloge z razvojnimi 
programi, s projekti in proračuni. Med take naloge sodita tudi organizacija in 
izvedba programa predšolske vzgoje. Zakon o vrtcih v svojem 2. členu 
poudarja, da so temeljne naloge vrtcev »pomoč staršem pri celoviti oskrbi za 
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za 
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti« (Uradni list RS, 12/1996). 
Ker je predšolska vzgoja v vrtcih sestavni del vzgoje in izobraževanja, mora 
potekati po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in 
odgovornosti zaposlenih, enakih možnostih za otroke in starše, upoštevanja 
različnosti med otroki, pravice do izbire drugačnosti in ohranjanja ravnotežja 
med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (prav tam) . 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni 
list RS, 12/1996 in 23/1996) določa v svojem 40. in 41. členu naloge lokalne 
skupnosti glede ustanavljanja javnih vrtcev, hkrati pa zakon določa tudi pravila 
in kriterije za ustanovitev. Tako javne vrtce ustanavlja lokalna skupnost oziroma 
država po danih zakonskih kriterijih, merilih pa tudi pravilih8. V Italiji so 
pomembnejši zakoni vezani na predšolsko vzgojo: Zakon 59/1997, ki je vpeljal 
avtonomijo na šolski ravni in jo tudi ureja, Zakon 296 iz leta 2007, imenovan 
tudi finančni zakon, ki je odpravil plačilo vpisnine na predšolski stopnji, ter 
Uredba iz 31. julija 2007, ki je vpeljala smernice za kurikulum na predšolski 
ravni (Organization of education system in Italy 2008/2009). V Sloveniji so 
zlasti pravila, ki jih določa svet javnega vrtca (katerega člani so poleg 
zaposlenih in predstavnikov staršev tudi predstavniki lokalne skupnosti), lahko 
predpogoj kakovosti delovanja javnega vrtca. Ravnatelj vrtca (šole, če je vrtec 
sestavni del šole) je torej tista ključna oseba, »ki mora usklajevati med 
različnimi profesionalnimi, politični in potrošniškimi vrednotami in pogledi, ki 
prežemajo ljudi« (Resman 1994: 128), in vzgojno-izobraževalni proces. Svet 
javnega vrtca Resman (prav tam: 236) uvršča med »strukture komunalnega 
šolskega upravljanja in vodenja«, katerega pristojnosti so na eni strani z 
zakonom določene (od zgoraj navzdol, od ministrstva), na drugi strani pa ima 
tudi dane določene pristojnosti odločanja o lokalni šolski (vzgojni) politiki in 
pomenijo na tej ravni neke vrste najvišjo šolsko oblast. Poleg sooblikovanja in 
skrbi za zagotavljanje pogojev uresničevanja tudi lokalne politike predšolskega 
vzgajanja (javnega vrtca) ima svet tudi druge naloge, kot so: nastavljanje 
ravnatelja, finančne zadeve, investicije, pritožbe staršev, nadzor nad 
programom, regulacija določene zadeve (standardov, normativov in drugih 
predpisov), izvajanje stikov z občani in lokalno oblastjo, predvsem v smislu 
soodgovornosti vseh članov, da se na lokalni ravni ti predpisi spoštujejo (prav 
tam: 238). Podobno kot svet javnega vrtca imajo v konceptu Reggio Emilia 
oblikovan t. i. vrtčevski odbor (La Consulta), v katerem sodelujejo starši, vrtec 
in lokalna skupnost, s to razliko, da ima njihov odbor pomemben vpliv tudi v 
lokalni politiki, ne le v politiki vrtca. Vloga staršev je podobna vlogi skupnosti, 
tj. na ravni celotnega vrtca in oddelka – od njih se pričakuje, da sodelujejo v 
razpravah o vrtčevski politiki, skrbi za razvoj otrok ter pri načrtovanju 
kurikuluma in vrednotenju. Ker je večina staršev, vključno z materami, 
zaposlena, so sestanki zvečer, tako da vsi, ki želijo sodelovati, lahko to storijo 
(Community support and parental involvment 2009). 

 

                                                   
8 Javni vrtec ima lahko tudi pravila, ki jih sprejme svet javnega vrtca. S pravili se lahko 

urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega 
vrtca (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12-567/1996, popr. 23/1996, 43. člen). 
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Vzgojno-varstveni zavod je namensko organiziran »sistem«. Ker z namenom 
odgovarjamo na vprašanje, »zakaj«, je torej namen poslovanja zavoda vedno 
postavljen od zunaj (države, lokalne skupnosti). Pučko (2000) pravi, da je 
namen poslovanja zavoda (javnega podjetja) ubeseden v poslanstvu, ki ga nosi, 
se pravi, da se poslanstvo nanaša na sorazmerno trajne namene (varstvo in 
vzgoja predšolskih otrok). Iz poslanstva pa nato izpeljemo cilje: kaj želimo 
oziroma kaj moramo doseči, da bi bolj dosledno, načrtno in smotrno 
uresničevali poslanstvo (Rejc in Pevcin 2001). 

Pristojnosti ravnatelja kot vodje vrtca in lokalne 
skupnosti kot ustanovitelja javnega vrtca  

Pristojnosti ravnatelja kot vodje vrtca 

Pristojnosti ravnatelja kot vodje vrtca točno določa 49. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996).9 Tako zakon določa, 
da je ravnatelj pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca (oziroma šole, 
če je vrtec del šole, enota pri osnovni šoli). Po Resmanu (1994: 124) se 
ravnatelju prej in zdaj pripisuje »skrb za celotno šolsko delo, odgovoren je za 
poslovodno (upravno) in tudi pedagoško (strokovno) delo šole. On mora videti 
šolsko perspektivo z obeh vidikov, tj. z managementske perspektive kakor tudi s 
pedagoške, vzgojno-izobraževalne«.  

Ravnatelj kot pedagoški vodja vrtca se ukvarja z vprašanji vzgojnega procesa, 
opravlja hospitacije po oddelkih, razgovore z vzgojitelji in varuhi predšolskih 
otrok ter vodi pedagoški zbor (konference). Izhodišče njegovega dela so 
strokovnopedagoška znanja in spoznanja, mora biti strokovnjak na pedagoškem 
področju. V vlogi strokovnjaka se mora ravnatelj kot pedagoški vodja obnašati 
do vzgojiteljev »kot do enakopravnih in enakovrednih partnerjev in zato 
dobivati za strokovne (pedagoške) odločitve tudi njihova soglasja, podporo in 
pomoč«. (prav tam: 124).  

Ravnatelj kot manager pa mora zagotavljati čim boljše pogoje za pedagoško 
delo, tako da se ukvarja z vprašanji pogojev (prostorskih, kadrovskih, finančnih) 
izvajanja predšolske vzgoje, s kratkoročnimi (letnimi) in z dolgoročnimi 
(večletnimi) načrti dela, razporejanjem in z delitvijo nalog, skrbi za povezovanje 
vrtca z okoljem in okolja z vrtcem; poskrbeti mora za evalvacijo dela (Resman 
2002). Dokler je bil razvoj predšolske vzgoje usmerjan »od zunaj«, evalvacija ni 
niti bila potrebna. V razmerah dejanske decentralizacije in šolske avtonomije, 

                                                   
9 Uradni list RS, št. 12 – 567/96 z dne 29. februarja 1994, popravek št. 23/96. Veljati je 

začel 15. marca 1996. 
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pravi Resman, pa je evalvacija »glavni vzvod šolsko zasnovanega razvoja; brez 
nje ni mogoče niti oceniti niti načrtovati šolskega razvoja« (prav tam: 23).  

Pri opisanih nalogah pa se postavlja vprašanje, kako razmejiti oziroma kako 
postaviti mejo med dvema vlogama ravnatelja: 1) ravnatelj kot odgovoren vodja 
vrtca (odgovornost do vseh zaposlenih v vrtcu, staršev, lokalne skupnosti kot 
ustanoviteljice zavoda, katerega on upravlja in vodi, in do države, 
zakonodajalke); 2) ravnatelj kot avtonomen, samostojen in neodvisen vodja 
vzgojno-varstvenega zavoda.  

Resman (2002) ugotavlja, da je gotovo, da avtonomija ravnatelja lahko povečuje 
kakovost dela, vendar pa sama po sebi te kakovosti ne zagotavlja. Avtonomija je 
lahko tudi past, predvsem pa je odgovornost, ki si je država ne more odreči. 
Država mora zagotoviti pravne okvire delovanja vrtca. Država mora ravno prek 
teh okvirov (formalnopravnih) zagotavljati uresničitev določenih standardov na 
področju vzgoje (in izobraževanja), ki naj bi jih otroci dosegli. Vprašamo se 
lahko, kje je meja med odgovornostjo in avtonomnostjo ravnatelja (vodje vrtca) 
pri delu do prej naštetih dejavnikov? Ali je odgovor lahko preprost, se sprašuje 
Bečaj (2001). Pravi, da je za odgovor, ki je skladen z definicijo avtonomnosti – 
za vsakogar drugačne okoliščine –, treba poiskati optimalno rešitev, ki je 
določena z lastnostmi podsistemov, kot so se izoblikovale v preteklosti, ter 
seveda s trenutnimi okoliščinami, v katerih vzgojno-izobraževalni sistem deluje. 
Prvi korak pa je vedno ugotavljanje resničnih interesov in potreb posameznih 
podsistemov (prav tam: 80), v našem primeru staršev, otrok, vzgojiteljev in 
lokalne skupnosti pa tudi države, o čemer bomo govorili podrobneje nekoliko 
pozneje. Poudariti moramo le, da doseganje avtonomije, kot pravi Bečaj, »ni 
enkratna akcija, temveč trajen proces usklajevanja, ki zahteva dobro povezavo 
med temi podsistemi« (prav tam: 81). Da posamezni interesi ne bi bili v 
nasprotju s stroko, moramo ravno pri opredelitvi avtonomije ravnatelja oziroma 
vodje vrtca najti pravo ravnotežje, »ki je v danih razmerah mogoče in za vse 
najboljše« (prav tam). To pa pomeni, da ima ravnatelj izredno veliko 
odgovornost (večjo kot kdaj koli prej), kajti visoke kakovosti ni mogoče doseči 
brez na novo premišljenih predhodnih, zdajšnjih in prihodnjih možnostih 
soodločanja vseh omenjenih podsistemov (Döber 2001) . 

Med zakonsko določenimi nalogami ravnatelja vrtca je npr. organiziranje, 
načrtovanje in vodenje dela vrtca. Ravnatelj je zadolžen, da ob podpori 
strokovnih delavcev pripravi letni delovni načrt. Le-tega mora na svetu zavoda 
potrditi večina vseh članov, predstavnikov zaposlenih, predstavnikov staršev in 
ustanovitelja, občine. Skrbi tudi za sodelovanje zavoda s starši, ki lahko poteka 
posredno prek predstavnikov v organih vrtca ali neposredno prek sestankov in 
drugih oblik, kot so na primer izvajanje anket, javnomnenjskih raziskav in 
podobno. Ravnatelj avtonomno vodi pedagoško delo oziroma vse naloge, ki 
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izhajajo iz njegove pedagoške funkcije. Je pa njegova avtonomija drugačna, ko 
odloča o finančnih zadevah, kot so investicije, ali pa samo o investicijskem 
vzdrževanju. Avtonomija ravnatelja je omejena, ko govorimo o njegovi vlogi 
managerja. Ravnatelj na eni strani spodbuja strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev, tako da poskrbi za motivacijo za delo, ki 
posledično predstavi kakovostno delo kot vrednoto in s tem tudi skrbi za celotno 
klimo vrtca, na drugi strani pa predlaga napredovanje delavcev v plačilne 
razrede in nazive.  

Ravnatelj oz. direktor vrtca, kot ga imenujejo v konceptu Reggio Emilia, pa ima 
večjo avtonomijo, saj menijo, da je pomembno, da pustijo pri načrtovanju dela 
dovolj prostora za nepričakovano. Med njegove naloge tako sodijo: 
zaposlovanje in nadziranje strokovnega osebja, upravljanje učilnic/igralnic, skrb 
za preostale programe, ki se izvajajo v zgradbi vrtca, delo s starši, skrb za 
zdravstveno nego, iskanje nadomestitev za manjkajoče vzgojitelje/učitelje in 
sestavljanje poročil o financah, vpisu, navzočnosti ter o zdravstvenih in 
socialnih storitvah. Direktorji vrtcev v Reggio Emilia se pogosto pritožujejo nad 
obsežnostjo dela, kljub temu pa ostaja odprto še vprašanje o njihovi pedagoški 
vlogi. Do leta 1996 so direktorji skrbeli le za administrativno stran delovanja 
vrtca, nato pa so jih vključili tudi v pedagoško delo, tj. zaradi večje povezanosti 
s konceptom. Kljub temu je njihovo pedagoško delo »skrčeno« le na dva 
sestanka mesečno, kjer se dobijo s centralnim osebjem oz. t. i. koordinatorji 
(npr. koordinatorji za zdravstveno oskrbo, sodelovanje s starši itn.). Tudi v 
slovenskih vrtcih imamo glede na Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja iz leta 1996 (51. člen) možnost, da v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske 
otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa oblikuje organizacijska 
enota, opravlja poslovodno funkcijo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda, funkcijo pedagoškega vodje v organizacijski enoti pa ravnatelj te enote. 
V tem primeru se pravice, dolžnosti in obveznosti direktorja in ravnatelja 
določijo z aktom o ustanovitvi. Administrativno delo direktorja pa je v konceptu 
Reggio Emilia precej natančno razdelano. Glavno nalogo vodenja prevzema 
direktor programa za razvoj otrok, ki nadzira delo direktorja za administracijo, 
direktorja za profesionalni razvoj, direktorja za izobraževanje in direktorjev 
posameznih centrov. Direktor za administracijo svoje delo razdeli še 
koordinatorju za zdravstveno nego in zagotavljanje kakovosti ter koordinatorju 
za sodelovanje staršev, direktor za izobraževanje pa koordinatorjem za 
izobraževanje (Scheinfeld et al. 2008). 

Ugotovili smo, da je področje dela ravnatelja v vrtcu v mnogočem odvisno od 
države in marsikdaj mu država »bolj ali manj veže roke samostojnega 
odločanja. S tega vidika se tudi lahko definira šolski management in ravnatelj 
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kot manager (…) – razmerje med »moram« in »hočem«, med tem, kar šola 
(vrtec – opomba avtorice) mora (ali kar moraš kot ravnatelj) narediti, ker je tako 
predpisano, in tistim, kar bo šola (op. vrtec) še delala (naredila), vendar je pri 
tem pomembna odločitev ljudi« (Resman 2002: 21), ki so zaposleni v šoli ali 
vrtcu. Del managementa pa sta tudi šolska uprava in civilna javnost. Na 
ravnateljevo delo in vodenje pa imajo vpliv še šolsko okolje, zlasti lokalna 
skupnost kot ustanoviteljica vrtca, starši, materialna moč okolja kakor tudi 
»cilji, organizacija, program, opremljenost, velikost itn., izobrazba in delovne 
izkušnje strokovnega osebja, ambicije, iniciativnost, zadovoljstvo, 
komunikacija, klima« (prav tam), o čemer bomo pisali v nadaljevanju. 
 
Pristojnosti lokalne skupnosti 

Zapisali smo že, da je lokalna skupnost ustanovitelj javnega vrtca, vrtec pa se 
lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali pa se 
organizira kot organizacijska enota zavoda (npr. vrtec kot sestavni del osnovne 
šole), družbe ali pravne osebe. Tako na podlagi zakonskih in podzakonskih 
aktov določimo pristojnosti lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje. 
To so: 

1. ustanovitev vrtca po zakonskih pravilih, načelih, normah in standardih (40.–
45. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1996);  

2. zagotavljanje sredstev za financiranje delovanja vrtca (izvajanje programa 
predšolske vzgoje) (78.–80. člen Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja 1996); 

3. aktivno vključevanje v pripravo razvojnih programov delovanja predšolske 
vzgoje;  

4. aktivno vključevanje v nadzor izvedbe programa (v smislu kakovostne 
izvedbe), investicij in investicijskega vzdrževanja ter porabe proračunskih 
sredstev.  

 
Ustanovitev vrtca po zakonskih pravilih, načelih, normah in 
standardih 

Zakonski in podzakonski akti Republike Slovenije na področju vzgoje in 
izobraževanja točno določajo, kdaj, kako in na kakšen način mora lokalna 
skupnost zagotoviti občanom (staršem) organizirano predšolsko vzgojo. Zakon 
o vrtcih (1996) predpisuje pogoje delovanja, organizacijo in vsebino predšolske 
vzgoje v vrtcih, financiranje dejavnosti, povezovanje zavodov v skupnosti, 
izobrazbene pogoje zaposlenih v vrtcu, zbiranje in varstvo osebnih podatkov; 
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določa, kdo izvaja upravni nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem 
pogojev za opravljanje predšolske dejavnosti v vrtcu (52. člen Zakona o vrtcih). 
 

Zagotavljanje sredstev za financiranje delovanja vrtca (izvajanje programa 
predšolske vzgoje) 

Zakon o vrtcih (1996) določa, da se programi predšolske vzgoje financirajo iz: 
1) javnih sredstev; 2) sredstev ustanovitelja; 3) plačil staršev; 4) donacij in 
drugih virov.  

Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom 
staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za 
zaposlene v vrtcih in za materialne stroške skladno z normativi in s standardi10. 
Glede na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih iz leta 2008 pa 
se iz državnega proračuna vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje 
plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, in 
sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo za program vrtca, v katerega so 
vključeni mlajši otroci11. Starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo 
ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni (za otroke, ki so dopolnili starost 
5 let, začne ta odločba veljati 1. 1. 2011, za otroke, ki so dopolnili starost 4 let, 
1. 1. 2012, in za otroke, ki so dopolnili starost 3 let, 1. 1. 2014). Iz državnega 
proračuna se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev za 
otroka, ki je dopolnil starost treh let, in sicer v višini 50 % plačila, ki jim je 
skladno z zakonom določeno kot plačilo za vrtec (29. in 32. člen).  

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen; ocena 
obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka ter ne vsebuje sredstev za 
investicije in investicijsko vzdrževanje. To zagotavlja lokalna skupnost, tudi s 
pomočjo državne uprave (različni razpisi za investicije, vendar je delež občine 
obvezen in odvisen od proračunskega prihodka oziroma »izračuna na podlagi 
zneskov dejansko realizirane dohodnine posamezne občine za preteklo leto, 
izračunane na prebivalca v občini« (Zakon o financiranju občin 1998, člen 26); 
to znaša od 30 do 90 % vrednosti investicije oziroma je občina opravičena do 
dodatnih sredstev v višini od 70 do 100 % vrednosti celotne investicije).  

V 15. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (2008) je 
zapisano, da se spremeni 31. člen, in sicer tako, da cene programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, predlaga vrtec, skupaj s predlogom finančnega načrta, 
pripravljenega skladno z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. Ceno 

                                                   
10 V povprečju je npr. razmerje glede izvora financiranja: sredstva lokalne skupnosti – 

prispevki staršev v Občini Velike Lašče 70: 30.  
11 Odločba je stopila v veljavo 1. 9. 2008. 
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programa določi pristojni organ občine ustanoviteljice oziroma koncedentke. 
Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 
razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno 
plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. Zakonska novost 
je, da država prek lokalne skupnosti omogoča staršem, da drugega otroka v 
vrtec vključijo brezplačno. Zakon tudi določa, katere dejavnosti predšolske 
vzgoje se financirajo iz državnega proračuna.12 

»Po določitvi cene mora vrtec z izračunom cene seznaniti starše, občine, 
zavezanke za plačilo, in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.« 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 26. členu 
predpisuje, da porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje Računsko sodišče 
Republike Slovenije, namensko porabo javnih sredstev pa organ šolske 
inšpekcije. Ker je delež sredstev iz lokalne skupnosti za izvedbo programa 
predšolske dejavnosti visok, se nekatere lokalne skupnosti poslužujejo svojih 
nadzornih odborov za nadzor nad porabo namenskih proračunskih sredstev. 
 
Aktivno vključevanje lokalne skupnosti v pripravo razvojnih 
programov s področja predšolske vzgoje 

Organiziranje in financiranje dejavnosti, kot je predšolska vzgoja (področje 
družbenih dejavnosti v lokalni skupnosti), je ravno tako podvrženo (kot 
dejavnosti drugih področij, kot so: komunala, gospodarstvo, finance itn.) 
razvojnemu načrtovanju, pri katerem občina sodeluje in vpliva na naloge, ki 
sicer niso samo v njeni pristojnosti (sem se uvrščajo tudi vse tiste naloge, ki 
zaradi ekonomskih, prostorskih ali kadrovskih razlogov posamezna lokalna 
skupnost ne bi mogla rešiti sama), kljub temu pa imajo velik vpliv na življenje 
njenih občanov. Poleg navedenih dejstev obstajajo razlogi za razvojno 
načrtovanje posameznih dejavnosti tudi pri zunanjih financerjih ali 
zagotavljanju in porabi namenskih sredstev. Vsebino razvojnega programa na 
področju predšolske vzgoje določa lokalna skupnost (občinski svet, ko sprejema 
proračun in planske dokumente) na podlagi potreb (in želja) zavoda, nosilcev 
dejavnosti, uporabnikov (staršev, občanov) in predhodnih usklajevanj vseh 

                                                   
12 Sredstva za raziskovalno in eksperimentalno dejavnost, strokovno izobraževanje 

strokovnih delavcev, za informacijsko-dokumentacijsko dejavnost, sredstva za 
strokovna posvetovanja, sredstva za šolo za ravnatelje, sredstva za zaposlovanje in 
usposabljanje pripravnikov, sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in 
subvencioniranje šolnin, sredstva za otroško in strokovno periodiko ter 
subvencioniranje cene strokovne literature, sredstva za nacionalno nagrado za 
strokovne delavce in sredstva za mednarodno sodelovanje (Zakon o vrtcih, 1996, člen 
38). 
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udeležencev. Rezultat izvajanja teh funkcij so vsebinsko opredeljeni dokumenti, 
v katerih so razvojni cilji predstavljeni: 

– opisno v dolgoročnih dokumentih (strategijah, vizijah itn.) razvojne politike; 

– konkretno in kvantificirano v razvojnih programih (večletnih obdobjih);  

– v izvedbenih projektih razvojnih programov in operativnih (izvedbenih 
letnih ali mesečnih) dokumentih (po Thommen et al. 1998). 

 

V Italiji pa je v ospredju predvsem vprašanje, kako lahko lokalna skupnost kot 
politična entiteta oblikuje pedagoško prakso in kako pomembno vlogo daje 
otroštvu v tradicionalni glavni politiki. V vrtcih Reggio Emilia svojo izkušnjo 
opisujejo kot eno izmed možnosti – njihova izbira je izbira etike in vrednot, 
deloma pa tudi politična izbira, kjer ideja politične skupnosti vključuje misli, 
refleksije in razprave o odnosih med otroki, odraslimi in lokalno skupnostjo, 
razumevanje otroka, učenja, znanja in drugih konceptov v odnosu do časa, v 
katerem živimo, in do sprememb, ki smo jim priča (Dahlberg in Moss 2005). 
Župan mesta Reggio Emilia je jasno povedal, kaj pričakuje in želi od 'svojih' 
vrtcev – na vprašanje, kaj je spodbudilo prebivalce Reggia Emilie, da so 
oblikovali predšolsko vzgojo na perspektivi otroka, je odgovoril, da je izkušnja 
fašizma ljudi naučila, da so ljudje, ki so poslušni in ubogljivi, nevarni in da je 
pri gradnji nove družbe nujno, da se ohrani in sporoča vizija otroka, ki lahko 
misli in dela s svojo glavo (Dahlberg 2000: 177).  

Ravnateljeva vloga je ravno pri oblikovanju naštetih dokumentov izredno 
pomembna. On lahko s svojimi strokovnimi ugotovitvami in z analizami (ki jih 
ravnatelju na njegovo pobudo zagotovijo za to ustrezne in strokovne službe, kot 
npr. inšpekcijske: neprimerni prostori, matični urad: povečanje števila 
predšolskih otrok v občini in posledično potrebe po novih oddelkih, šolska 
svetovalna služba: prevelik osip predšolskih otrok, vključenih v vrtec, itn.) 
izredno pripomore k predčasnemu opozorilu ter pravočasnemu načrtovanju in 
sprejemanju za to potrebnih dokumentov. 

Dokumenti so posledica izvajanja funkcij managementa; ena izmed njih je 
planiranje. To je odločanje vnaprej. »Na podlagi poznavanja dogajanja v 
sedanjosti in predvidevanja dogajanj v prihodnosti je potrebno sprejemati 
odločitve, katerih posledice bodo znane v prihodnosti. Zato so zanj pomembni 
poznavanje razmer v sedanjosti in napovedi vseh tistih dogajanj, ki bodo 
vplivala na proces, ki ga obravnavamo in načrtujemo« (Devjak 2001: 198). 
Management na področju organizacije in vodenja šolstva in šole (tudi vrtcev) je 
odvisen tudi »od razmerja med tem, kar moramo narediti, ker je tako 
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predpisano, in tistim, kar bomo še (delali) naredili, vendar bo odvisno od naših 
odločitev« (Resman 1993: 458).  

Aktivno vklju~evanje lokalne skupnosti v nadzor 
izvedbe programa, investicij in investicijskega 
vzdrževanja ter porabe prora~unskih sredstev. 

Pomen nadzora (angl. controling) pri reševanju vprašanja 
uspešnosti uresničevanja ciljev predšolske vzgoje 

Splošne programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, izvajalce 
programa pa določi lokalna skupnost. Zakon o vrtcih (12.–15. člen) predvideva 
celodnevne, poldnevne in krajše (izmenične) programe. Programi pa se v javnih 
vrtcih izvajajo skladno z normativi in s standardi, ki jih predpiše ministrstvo, 
pristojno za predšolsko vzgojo, potem ko si pridobi mnenje strokovnega sveta.13 

Z razvojnim načrtovanjem (večletnim in enoletnim) pa so lokalne skupnosti 
predvidele sredstva tudi za izvedbo potrebnih investicij in sredstva za 
investicijsko vzdrževanje.  

Pri reševanju vprašanja uspešnosti razvojnih ciljev se zavedamo, da je to 
vprašanje izvajanj funkcij managementa in s tem »controlinga« pri občinskem 
razvojnem načrtovanju (Ossadnik 1998). Pomen »controllinga« pri reševanju 
vprašanja uspešnosti uresničevanja ciljev na področju predšolske vzgoje 
razumemo kot funkcijo, ki usmerja delovanje sistema k naprej opredeljenim 
ciljem. Večina avtorjev (Ossadnik, 1998; Ivanko, 1996; Brüggemeier 1998) 
opredeljuje »controlling« (v nadaljevanju: nadzor) kot funkcijo managementa in 
ga ločuje na operativni in strateški nadzor; za razlago pojma uporablja 
prispodobo »navigatorja sistema«, ki skrbi, da ladja ne nasede na nevarnih 
čereh. Ivanko (1996: 3) obravnava nadzor kot službo, ki: 

– usmerja delovanje podjetja (v našem primeru občine ali javnega vrtca); 

– vodi sodelovanje pri odločanju jasno opredeljenih strateških in operativnih 
ciljev; 

– presoja odmike od opredeljenih ciljev;  

                                                   
13 »Normativi in standardi določajo delovno obveznost strokovnih delavcev, merila za 

oblikovanje oddelkov, merila za oblikovanje svetovalne službe, administrativno-
računovodske in tehnične službe, pogoje za kadrovsko zasedbo, prostor in opremo ter 
merila za vrednotenje materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo« (Zakon o 
vrtcih, 1996, člen 14). 
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– pripravlja predloge, kako naj se vodstvo odzove na nastale razmere.  
 

Nadzor tako pomeni zgodnje opozarjanje menagementa o pozitivnih ali 
negativnih dogajanjih v podjetju ali javnem zavodu. 

Pučko (1995: 25–38) pa pravi, da je nadzor le eden izmed izrazov (tudi 
benchmarking, reinženiring, analiza poslovanja), ki opisuje metodo, s katero 
merimo in skušamo izboljšati uspešnost poslovanja.  

Ossadnik (1998: 26) pa med temeljne naloge nadzora šteje: 1) koordinacijsko 
nalogo v sistemu ali med sistemi (npr. lokalna skupnost, ki je odgovorna za 
izvajanje predšolske vzgoje, mora poskrbeti, da to dejavnost izvaja v 
sodelovanju z vsemi udeleženci v procesu, usklajeno s programi občinskega in 
državnega proračuna); 2) podpora managementu za potrebe odločanja (razvoj 
modelov in metod, ki omogočajo analize dogajanj in analize posledic odločitev 
na cilje – poslanstvo, v našem primeru vrtca); 3) razvoj informacijske podpore 
za potrebe odločanja: razvoj in distribucija vseh informacij, ki so za udeležence 
razvojnega načrtovanja relevantni za udeležbo pri odločanju. Sem sodijo 
kvantitativne informacije z veliko informacijsko vrednostjo, ki jih imenujemo 
indikatorji ali kazalniki.14 Izvajanje predšolske dejavnosti v lokalni skupnosti in 
njeno uspešno usmerjanje je torej odvisno od obsega, kakovosti in od uporabne 
vrednosti kazalnikov – indikatorjev. Od tega so odvisni realno ovrednotenje 
izvajanja dejavnosti (z vidika izvajalca – vrtca in ustanovitelja – lokalna 
skupnost) pa tudi obseg in vsebina (so)udeležbe – participacije občanov 
(uporabnikov te storitve) na kakovostnejšo izvedbo predšolske vzgoje, to pa 
pomeni na zadovoljstvo občanov s storitvijo in s tem doseganje osnovnega cilja 
organizacije predšolske vzgoje v občini.  

Resman opozarja še na en vidik kontrole: nacionalni interes. Decentralizacija 
šolstva ne pomeni, »da se država izrinja iz šolstva oziroma zgublja vajeti nad 
javno vzgojo in izobraževanjem v družbi« (Resman 1999: 16). Decentralizacija 
in demokracija sta po Resmanu (prav tam) le »pogojno povezana pojava. 
(Samo)omejevanje je tudi sestavni del demokracije.« Ni demokracija, če se vsa 
pooblastila prenesejo na regijo ali lokalno skupnost, demokracija je po Resmanu 
tudi, da nekaterih pooblastil ne prenesemo z nacionalne na regijsko ali lokalno 
raven, kajti le tako se lahko določeni nacionalni interesi zavarujejo. Prav zaradi 
»zavarovanja družbe in demokracije sta zato država in njena kontrola potrebni 
tudi na področju šolstva« (prav tam: 17) in na področju predšolske vzgoje. 
 

                                                   
14 Kazalniki so torej tiste numerične informacije, ki jih je treba razvijati z razvojem 

funkcije controllinga in obratno. 
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Kako načrtovati in vrednotiti uspešnost programov javnega zavoda? 

Ovrednotenje izvajanja programov (za vrtce v strokovni pristojnosti ravnatelja) 
pomeni analiziranje ciljev programa predšolske vzgoje in njihovega doseganja 
po vsebinskem, časovnem in po ekonomskem vidiku. Cilje kvantificirano 
izražamo s kazalniki, analize pa pomenijo ovrednotenje ciljev dejavnosti: 
doseganje ciljev in posledice odmikov od zastavljenih ciljev.  

V zadnjem desetletju se za področje javnega sektorja proučuje uspešnost s 
posebno zavzetostjo skoraj v vseh razvitih državah (Evrope pa tudi drugod). 
Uveljavilo se je splošno merilo oziroma kriterij ocenjevanja uspešnosti izvajanja 
nalog javnega sektorja. Rouse (po Kester 1993: 73–104) opredeljuje tri osnovne 
kriterije merjenja uspešnosti v javnem sektorju (sem sodita tudi občina kot 
vrtec). Uspešnost je definirana s hkratnim doseganjem šestih osnovnih kriterijev 
merjenja uspešnosti v javnem sektorju, t. i. kriterijev »6 E«: 1) ekonomičnost – 
gospodarnost (economy); 2) zmogljivost – zmožnost (efficiency); 3) 
učinkovitost (effectiveness) s kakovostjo; 4) pravičnost (equity); 5) okolje 
(environment); 6) etika (ethics) (Odar 2008).  

Ekonomičnost izraža stroške za opravljeno storitev. V vrtcih bi to lahko izrazili 
z ekonomsko ceno storitve na otroka (za posamezen program in za vse 
programe za prvo in drugo starostno skupino). Cena je pogosto »rezultat« tudi 
organizacijskih lastnosti izvajalca storitev in izrabe razpoložljivih zmogljivosti. 
Da bi spoznali ta kazalnik uspešnosti, bi morali: 1) z analizo »trga uporabnikov 
– staršev« ugotavljati pozitivne in negativne učinke izvajanja programa oziroma 
dejavnosti; 2) z analizo »porabe stroškov« ugotoviti namensko porabo sredstev 
po postavkah (plače, materialni stroški, npr. ali izvajalec porabi za igrače, hrano, 
didaktični material itn. toliko sredstev, kot jih je načrtoval in bi jih po 
normativih tudi moral) ali ne; 3) z analizo nefinančnih kazalnikov15, ki so kot 
opozorilni signal, da je v zavodu vse v redu ali pa gre kaj hudo narobe (Rejc in 
Pevcin 2001: 277), kot so npr. število ur neposrednega in posrednega dela z 
otroki, znanja, spretnosti in sposobnosti zaposlenih itn. 

Zmogljivost označuje obseg storitev, ki jih zavod (vrtec) opravlja glede na 
sposobnost, ki jo ima v zmogljivostih, zmožnostih (število razpisanih ur 
programa na m2 površine vrtca, kadri, prostor, dnevna prisotnost otrok v vrtcu, 
število predšolskih otrok (od vseh), vključenih v programe predšolske vzgoje 
…) ali drugače, kakšne zmogljivosti bi zadoščale za opravljanje obravnavanega 

                                                   
15Finančni kazalniki so tisti, ki so izračunani na osnovi denarno izraženih kategorij in so 

zajeti v temeljnih računovodskih izkazih, nefinančni kazalniki pa so lahko izraženi kot 
poznejši učinki. V ozadju le-teh so npr. zmožnosti (znanja, spretnosti, sposobnosti) 
zaposlenih, brez katerih ni ne inovativnih rešitev ne inovacij, delovno vzdušje v 
zavodu, hiter odziv na potrebe staršev uporabnikov itn. (Rejc in Pevcin 2001).  
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obsega storitev. Med kazalnike učinkovitosti lahko prištevamo tudi take, ki 
vplivajo na izid storitev, kot so: razvoj znanja, usposobljenost kadra, »klima« v 
vrtcu, medosebni odnosi zaposlenih, zadovoljstvo s plačo, možnost 
napredovanja, fluktuacija zaposlenih, koristnost predlogov, predpisov ali celo 
zakonov. 

Učinkovitost je rezultat, ki je bil dosežen z opravljenimi storitvami. Obseg 
storitev pa se lahko meri z zadovoljstvom uporabnikov z izvajanjem storitve 
(Devjak 2001: 205; Pečar 2001: 259). Ali drugače: na končne učinke lahko 
gledamo ožje in širše.  

Ožje gledanje na učinkovitost – končni učinki so: stopnja skladnosti doseženih 
rezultatov glede na pričakovanja, cilje in načrte. Ker ni točno izdelanih meril za 
merjenje efektnosti (organizacijska raven), se ocenjuje le subjektivna skladnost 
s pričakovanji. Posledica takšnih razmer so nerealne ocene (npr. ekonomska 
cena) in takšni organizacijski ukrepi (neukrepi), ki izražajo interes izvajalcev 
storitev, ne pa interesa uporabnikov (staršev) oziroma ustanovitelja in 
sofinancerja storitev ali zavoda – lokalne skupnosti. 

Širše gledanje na učinkovitost – tu upoštevamo, da so uporabniki lahko vsi, tj. 
notranji in zunanji udeleženci po načelu odnosov ustanovitelj/uporabnik (Pečar 
2001: 260). 

Končni učinki so: 

– zadovoljstvo uporabnikov (staršev); 

– zadovoljstvo vseh zaposlenih v vrtcu;  

– zadovoljstvo ustanovitelja, lokalne skupnosti; 

– izboljšana »raba« prostora, kadrov (njihovega znanja, sposobnosti, 
pripravljenosti delati še bolje, inovativnosti …); 

– porast števila predšolskih otrok, vključenih v programe vrtca, itn.  
 

Pri ugotavljanju uspešnosti je izredno pomembna vloga ravnatelja, zlasti pri 
informiranju javnosti, občanov in ustanovitelja o uspešnosti delovanja vrtca. 
Zadovoljstvo uporabnika s kakovostjo storitve je opredeljeno z razliko med 
njegovimi pričakovanji in dejanskimi okoliščinami izvedene storitve. Ali kot 
pravi Pečar: »Pričakovanja običajno določajo uporabnikove potrebe, pretekle 
izkušnje in mnenje drugih uporabnikov. Če so pričakovanja presežena, storitev 
uporabnik oceni kot izjemno kakovostno – in kot prijetno presenečenje. Če pa 
pričakovanja niso dosežena, je kakovost ocenjena kot neprimerna – 
nesprejemljiva. Če pa je izvedba storitve enaka pričakovanjem, se storitev oceni 
kot zadostno kakovostna« (prav tam).  
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Meritve lahko izvajamo tudi z vprašalniki, ki vključujejo tudi take razsežnosti 
kakovosti, kot so: prijaznost, strokovnost, preglednost dejavnosti, prožnost pri 
upoštevanju želja in interesov staršev, tudi otrok. 

V konceptu Reggio Emilia pa na ravni vrednotenja pripisujejo velik pomen 
pedagoški dokumentaciji, saj je ta pomembno ozadje pri oblikovanju reflektivne 
in demokratične pedagoške politike. Pedagoška dokumentacija v smislu 
vrednotenja dela omogoča vpogled v učenje in gre še dlje ter stopa v politične 
sfere, s tem ko to, kar je vidnega skozi dokumentacijo, daje možnost 
interpretacije, kritike in argumentacije znotraj skupnosti vseh sodelujočih 
(starši, vrtec, lokalna skupnost oz. okolje). Pedagoška dokumentacija omogoča 
evalvacijo kakovosti dela vrtca. Evalvacija tako postane demokratični proces, s 
katerim vsi vključeni postanejo aktivni člani in ko za svoja dejanja prevzemamo 
odgovornosti, namesto da bi jih »prenesli« na strokovnjake, zakonsko 
odgovorne in inšpektorje. Pedagoška dokumentacija pokaže potencialno tesno 
razmerje med etično in demokratično politiko. Lahko celo rečemo, da je 
pedagoška dokumentacija orodje za oboje – etiko (kar je nepredpisanega) in 
politiko (iskanje sprejemljivega skozi kompromise in pogajanje med različnimi 
akterji (na primer med določeno skupino pedagogov ali staršev oz. pedagogov 
in staršev). Pedagoška dokumentacija lahko tako služi mnogočemu, glavna 
prednost pa je, da so otroci in odrasli manj »nadzorovani« in bolj odprti za nove 
možnosti (Dahlberg in Moss 2005). 

Pravičnost (equity), okolje (environment) in etika (ethics) so trije novi kriteriji, 
ki se uporabljajo v zadnjem času in so za družbo zdajšnjega časa zelo 
pomembni. Odar (2008) meni, da navedeni trije kriteriji opozarjajo na 
nepoštenost oziroma mogočo družbeno neodgovornost v smislu skupnih 
usmeritev in splošne prakse, delovanje v okolju na do okolja prijazen način in 
na spoštovanje zakonskih in drugih, sicer prevladujočih vrednot obnašanja pri 
odločanju in delovanju ravnateljstva oziroma vodstvenih delavcev pa tudi vseh 
drugih zaposlenih.  

Kakovost v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Države Evropske unije že nekaj let svojo energijo posvečajo tudi merjenju 
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Obstaja množica projektov v 
državah, kot so Velika Britanija, npr. na Škotskem, Nemčija, Španija, Norveška, 
Švedska in Avstrija. Obstajajo tudi skupne smernice evropske fundacije za 
poklicno izobraževanje in priporočila Unesca za ugotavljanje kakovosti v 
predšolskih ustanovah in šolah (predvsem v osnovnem in srednjem šolstvu). 
Spoznavanje teh projektov pokaže, da ne gre toliko za to, »da bi se ob zdajšnji 
šolski politiki Evropske unije pojavile težnje po homogenizaciji izobraževalnih 
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sistemov« (Medveš 2000: 9), bolj gre za interes posamezne države, da po 
verodostojni poti pokaže pravi obraz svojega vzgojno-izobraževalnega sistema 
drugim članicam.  

V sodobnem življenju je kakovost postala eden izmed osrednjih pojmov. 
Preprosto ni več področja, na katerem pomislek o kakovosti ne bi bil 
pomemben. To velja tudi za vrtec. Vse pogosto obstaja občutek, zlasti za 
področje primarnega in sekundarnega šolstva, da ni več kos vse hitrejšemu 
razvoju tehnologij in ne družbenim razmeram. 

Štrajn (2000: 7) na primer pravi, da obstaja danes o tem več literature, kot jo 
lahko kdor koli prebere v vsem svojem delovnem veku. Izdelana je vrsta teorij 
in postopkov za doseganje večje kakovosti, obstaja več interpretacij, pa vendar 
ne obstaja nobena univerzalno sprejeta definicija o tem, kaj kakovost pravzaprav 
je. Pirsig (po Mintzberg 1983) pravi: »Vem, da obstaja nekaj takega kot 
kakovost, a čim jo skušam definirati, gre nekaj navskriž. Ne morem …, kajti 
definicije so produkt togega, formalnega mišljenja« (prav tam: 272).  

Kakovost se v laičnem besednjaku po Sallisu (1993) in Zormanu (1998) 
najpogosteje enači ali zamenjuje z učinkovitostjo. Mintzberg (1983: 269) 
definira učinkovitost kot največjo merljivo korist za merljiv strošek. Glede na 
to, da vrtci poslujejo s približno enakimi sredstvi, je vrtec, ki dosega višjo 
kakovost, navadno tudi učinkovitejši, če je seveda kakovost (zadovoljstvo 
odjemalcev) njen glavni cilj. Za vrtce ne velja Mintzbergova ugotovitev, da 
neučinkovite organizacije prenehajo obstajati. Vrtci preprosto ne morejo 
prenehati obstajati. Slovenščina tudi ne omogoča natančnega razlikovanja med 
uspešnostjo (koristnostjo) in učinkovitostjo, kakršnega omogočata različni 
izpeljanki v angleščini – effective in efficient.  

Štrajn (2000) označuje pojma, kot sta dobro in slabo, na področju vzgojno- 
izobraževalnega dela kot nenatančna; pravi, da sta bolj stvar strinjanja ali 
nestrinjanja. Da bi torej vedeli, ali vrtec deluje dobro, ali prinaša dobre ali slabe 
učinke, rezultate, ni dovolj le intuicija. Uporabiti moramo bolj preizkušene in 
zanesljivejše metode. Po Štrajnu je evalvacija eden najbolj razširjenih načinov 
ugotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, »ki se je zlasti v letih, v 
katerih je naraščal pomen izobraževanja, vse bolj razvijala v množico metod 
merjenja učinkov vzgoje in izobraževanja, opredeljevanja lastnih šolskih 
sistemov« (Štrajn 2000: 6). S. Kump (2000), Rossi in Freeman (1993) 
opredeljujejo evalvacijo kot sistematično uporabo metod družboslovnega 
raziskovanja za ocenjevanje načrta, implementacije in rezultatov ter 
učinkovitosti programov, politik oz. opazovalne enote. Nekateri avtorji (Patton, 
1987; Toulemonde, 1995) k tej opredelitvi dodajajo, da je evalvacija 
sistematična, kritična analiza, katere namena sta lahko odločanje in strateško 
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načrtovanje ali izpopolnjevanje (Kristoffersen et al. 1998). Bassey (po 
Podgornik et al. 2008) opredeli akcijsko raziskovanje na področju izobraževanja 
kot obliko raziskovanja, ki jo opravljajo vzgojitelji in učitelji z namenom, da 
spoznajo, proučijo in evalvirajo svoje delo ter vanj vnesejo spremembe, ki naj bi 
izboljšale vzgojno-izobraževalno prakso. Evalvacija je lahko formativna ali 
sumativna, kjer prva omogoča sprotno presojo dejavnosti in pravočasne posege 
za izboljšanje kakovosti, druga pa pomaga pri končni presoji izvedenega koraka 
in odločitvah, kako raziskovalni proces nadaljevati. Če je izhodiščni namen 
preprost, pravi Štrajn, pa se mnogokrat zaplete pri »uporabi« evalvacije. V 
slovenščini lahko evalvacijo razumemo kot ovrednotenje. Lahko torej sklepamo, 
da evalvacija ni najbolj objektiven način ugotavljanja tega, kar hočemo 
ugotoviti. Vendar so z leti metode evalvacije postale vse bolj natančne, veliko 
več jih je, zlasti pri meritvah učnih dosežkov v mednarodnem merilu, v katerih 
je udeležena tudi Slovenija (prav tam: 5).  

Sodobna družba tudi pred vzgojitelje postavlja vedno nove zahteve, zato je za 
zagotavljanje kakovostnega izvajanja vzgoje in izobraževanja tudi na 
vzgojiteljski poklic treba gledati kot na profesionalni poklic. Kritična refleksija 
in samoevalviranje pedagoške prakse postajata vse pomembnejša dejavnika 
zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalni ustanovi, kar pa v prvi vrsti 
predpostavlja usposobljenost vzgojiteljev za raziskovanje in samoevalvacijo 
vzgojno-izobraževalnega dela (Podgornik et al. 2008). Vsi nacionalni projekti 
držav Evropske unije kakovost vrtca utemeljujejo na samoevalvaciji. Prvi in 
zelo pomemben korak je ustvarjanje kulture za samoevalvacijo in klime za 
zagotavljanje kakovosti. 

Na začetku uvajanja samoevalvacije je pomembno dvoje: 

1. da vrtec ustanovi skupino za kakovost, ki jo veže etični kodeks v uporabi 
podatkov, pripravi ukrepov in delu z drugimi informacijami; 

2. da v procesu samoevalvacije sodelujejo vzgojitelji in preostali pedagoški 
delavci na podlagi prostovoljne odločitve; pomembno je ozračje zaupanja 
(prav tam: 22). 

 

Pojavi se vprašanje, kako evalvirati. Vzgojitelj profesionalec mora poleg 
posodabljanja in poglabljanja med študijem pridobljenega znanja, znanje tudi 
nadgrajevati skozi nenehno refleksijo in raziskovanje lastne prakse. Različni 
avtorji takšno raziskovanje različno pojmujejo, nam najbližja pa je definicija 
Carra in Kemmisa (po Podgornik et al. 2008: 239), ki govorita o raziskovanju 
kot o »obliki razmišljajočega proučevanja, ki se ga lotevajo udeleženci socialnih 
situacij, da bi izboljšali razumnost in pravičnost svoje prakse, razumevanje te 
prakse in okoliščin, v katerih poteka«.  
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Ker v šolstvu ne težimo le h kakovosti končnega produkta, izdelka (kot v 
gospodarstvu, saj je vzgojno-izobraževalno področje zelo specifično in 
neprimerno za neposredne prenose ugotavljanja kakovosti iz gospodarstva), 
postavljamo v ospredje kakovost procesa in – kot piše M. Cencič (2000) – tudi 
kakovost odnosov. Avtorica poudarja tri sisteme:  

1. QC: ugotavljanje ali kontrola kakovosti (quality control); sistem je usmerjen 
na odkrivanje ter odpravo pomanjkljivosti in slabosti, ki se izraža kot 
odkrivanje pomanjkljivosti od zunaj – inšpekcija ali od znotraj – hospitiranje 
ravnatelja.  

2. QA: zagotavljanje kakovosti (quality assurance); gre za razvijanje sistema 
kakovosti, ki temelji na preprečevanju pomanjkljivosti in napak; skrb za 
kakovost poleg inšpekcije in ravnatelja vključuje tudi odgovornost vseh 
zaposlenih, da se preprečuje pomanjkljivosti. 

3. TQM: celostno obvladovanje kakovosti (total quality management), ta 
sistem pa sloni na stalnem – kontinuiranem izboljševanju; vključuje 
zagotavljanje kakovosti, razširjanje in razvijanje le-te; osnova so taki 
medsebojni odnosi vseh akterjev, ki težijo k stalnemu izboljševanju ter 
zadovoljevanju potreb, želja in pričakovanj različnih uporabnikov: 
primarnih, sekundarnih in terciarnih. 16 

CAF kot četrti, najnovejši model za uvajanje kakovosti in odličnosti predstavlja 
v javni upravi najbolj prilagojen pripomoček za izboljšanje uspešnosti 
delovanja. Ob sprejetih načelih delovanja, določitvi vizije, poslanstva in 
vrednot, ki jih uprava želi razvijati in izboljševati, CAF omogoča zasledovanje 
ciljev, merjenje rezultatov in doseganja ciljev. Prav tako omogoča vključevanje 
v ocenjevalni okvir z drugimi organizacijami izvajanje analiz benchmarking. S 
tem lahko organizacija realno spremlja in ocenjuje lasten razvoja kakovosti in 
odličnosti. Bistvo tega modela je predvsem v tem, da temelji na vključevanju 

                                                   
16 M. Cencič uporablja podobno razvrstitev uporabnikov vzgojno-izobraževalnih 

institucij kot Milekšič (1999). Uporabnike deli na A) primarne (otroci, učenci, dijaki, 
študentje), B) sekundarne (starši) in C) terciarne (tudi delavci vzgojno-izobraževalnih 
institucij kot notranji uporabniki. Milekšič je nekoliko natančnejši pri definiranju 
uporabnikov. O tem govorimo že pri opisu projekta Ogledalo na 1. strani). Avtor 
uporabnike poleg primarnih, sekundarnih in terciarnih deli še na zunanje (širše 
družbeno okolje) in notranje (učitelji in drugi delavci šole). Vsak je torej na svoj način 
uporabnik storitve drugega. Z vidika konkretizacije ciljev pa zadovoljstvo notranjih 
uporabnikov pripelje do zadovoljstva zunanjih uporabnikov storitve. Po Mintzbergu 
(1983: 26) sodijo v notranjo koalicijo vsi redno zaposleni, ki uporabljajo svoj glas, vsi 
torej, ki so trajno zadolženi za sprejemanje odločitev – oni določajo izide, ki izražajo 
cilje organizacije; v zunanjo koalicijo pa vsi drugi, ki uporabljajo svoje temelje moči, 
da bi vplivali na vedenje zaposlenih. Skupaj se v zunanji in notranji koaliciji pojavlja 
deset skupin vplivnikov. 
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vseh zaposlenih, uporabnikov storitev in partnerjev. Odpira nove možnosti v 
razumevanju in reševanju problemov kakovosti ter ustvarja večjo angažiranost 
in dinamiko znotraj kolektiva, kar je seveda ključno pri uvajanju in dvigu ravni 
dela v organizacijah javnega sektorja, predvsem v njenem odnosu do 
uporabnikov njenih storitev (CAF 2009). 

Dozdajšnja proučevanja kakovosti vrtcev po L. Marjanovič Umek (2002) 
narekujejo vsaj dve pomembni usmeritvi: 

– področje predšolske vzgoje v vrtcu zahteva oblikovanje lastnega koncepta 
kakovosti;  

– v posameznih državah je glede na specifično ureditev predšolske vzgoje v 
vrtcih nujno iskati lastne poti in pristope za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti, pri tem pa je treba upoštevati širše teoretske koncepte, ki 
sodoločajo obči okvir za opredelitev koncepta in kazalnikov kakovosti. 

 

M. Batisič Zorec (2003) na tem mestu poudari še pomembnost jasnih vrednot in 
prepričanj, na katerih kakovost vrtca temelji, pomembnost širšega konteksta, saj 
za vsako institucijo stoji več interesnih skupin (starši, vzgojno osebje, lokalna 
skupnost), ter upoštevanje političnega in organizacijskega okvira delovanja 
institucije. L. Marjanovič Umek (2002) opozori na dejstvo, da so si vrtci po 
Evropi in v svetu zelo različni, in sicer z vidika upravne reditve, sistemskih in 
vsebinskih rešitev pa tudi z vidika prevladujoče vloge, ki jo imajo (ali temeljijo 
na varstvu, edukaciji, kompenzaciji itn). V knjigi Kakovost v vrtcih (prav tam) 
se avtorji sklicujejo na Mossa, ki ugotavlja, da različnih vrtcev po Evropi in 
svetu ne moremo dati na isti imenovalec – niti glede na relativno objektivne 
kriterije (poslovni čas, starost otrok, zahtevana stopnja izobrazbe strokovnih 
delavcev), še manj pa glede ciljev, metod in oblnekaj pa Sicer so soustvarjalci v 
okviru projekta Kakovost ciljev v institucijah za predšolske otroke, ki so ga 
pripravili za evropski projekt mreže vrtcev, ponudili nekaj parametrov, ki so 
pomembni za kakovost vrtcev, vendar z jasnim opozorilom, da ni mogoče 
postaviti enotnih standardov kakovosti za vse vrtce, kar z drugimi besedami 
pomeni, da ni mogoče postaviti enotnih ciljev in metod dela. Ali kot pravi 
Woodehead, cilji in funkcije so različni glede na različne poglede na otroštvo, 
različne kulturne vzorce, edukacijske in politične kontekste, osebne vrednote. 
Prav tako avtor govori o kazalnikih kakovosti, ki jih umešča na tri ravni. Prva 
raven so kazalniki na vhodni ravni (stavba, oprema, zaposleni), na procesni 
ravni (odnosi med otroki, cilj vzgoje, igra) in na kazalnikih izhodne ravni 
(zdravje otrok, šolska uspešnost). Podobno kazalnike opredeli tudi M. Batistič 
Zorec (2003), le da govori o strukturnih, objektivno merljivih kazalnikih 
(velikost skupine, število otrok na odraslega, prostor, oprema, izobrazba in 
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praktične izkušnje vzgojiteljic), procesnih kazalnikih (kakovost interakcij med 
odraslimi in otroki, značilnost kurikuluma, vzgojno osebje) ter o kazalnikih 
kakovosti z različnih perspektiv, kjer se osredinja na doživljanje vrtca s strani 
otrok, staršev, osebja in širše družbe. Tukaj se naveže na perspektive kazalnikov 
kakovosti, o katerih govori L. Katz (1993), saj izpostavi, da večina 
strokovnjakov predstavlja kazalnike iz perspektive od zgoraj navzdol, ne 
osredinjajo pa se na perspektivo od spodaj navzgor (kako dejansko doživljajo 
program otroci), od znotraj navzven (kako program doživljajo družine), od 
znotraj (kako doživlja program osebje) ter perspektivo od zunaj (kako program 
služi lokalni in širši skupnosti). Tudi Woodhead (prav tam: 12–13) opozarja, da 
je zelo pomembno vprašanje, kdo je zainteresiran za kakovost v vrtcu (starši, 
lokalna skupnost, otroci, raziskovalci, država…) in kdo od tistih, ki so povezani 
z vrtcem, ima korist od kakovosti v vrtcu (starši, vzgojiteljice, občina).  

Udeležba ob~anov pri ocenjevanju storitev in 
oblikovanje takih pogojev delovanja pred{olske 
vzgoje (vrtca), ki bodo omogo~ali kakovostno 
storitev 

Udeležba občanov je v procesu odločanja v javnem sektorju proces, v katerega 
so občani vključeni pri oblikovanju vseh tistih odločitev, ki imajo vpliv na 
njihovo življenje in življenje drugih občanov (Fisher 2000: 3). Participacija 
občanov, pravi Resman (1992), lahko s seboj prinese tudi neželen učinek: od 
»laikov« bo odvisno, kaj se bo dogajalo na področju vzgoje in izobraževanja. 
Da se ne bi pojavilo povečanje možnosti razdrobljenosti, anarhičnosti, 
konservativnosti v organizaciji predšolske vzgoje in šolstva, država poskrbi za: 
1) normativno opredelitev minimalnih standardov (nacionalni izobraževalni 
programi, ki omogočajo delovanje šolskega sistema in so pogoj njegove 
konstrukcije; 2) standarde in normative izvajanja programa (zaradi zaščite 
otroka) (prav tam: 502). 

Fisher (2000: 3) pravi, da je udeležba občanov lahko: 1) aktivna, če občani 
sodelujejo (sooblikujejo) z voljenimi funkcionarji ali uradniki lokalne 
samouprave ali uprave; 2) relativno pasivna, če se občani le udeležujejo javnih 
shodov, da bi spoznali, kakšni so ali v kakšni fazi bodo določeni programi, ali 
da zberejo kakršne koli druge informacije (politične, ekonomske, okoljske itn.). 
Vključevanje občanov v odločanje v lokalni skupnosti je vprašanje, ki je 
izjemnega pomena z vidika uvajanja in razvoja demokracije v državi. Osnova 
vsake demokratične skupnosti je, da imajo tisti, ki so prizadeti zaradi odločitev, 
pravico vplivati na oblikovanje take odločitve. Proces razvijanja pobud in 
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predlogov za reševanje nalog, ki jih občani rešujejo v okviru lokalne skupnosti, 
je povezan s primernim informiranjem udeležencev in javnosti.  

Osnova vsake demokratične skupnosti, pravi Fisher (prav tam: 5), je, da imajo 
tisti, ki so prizadeti zaradi odločitev, pravico vplivati na oblikovanje take 
odločitve. V našem primeru, ko govorimo o izvajanju predšolske vzgoje na 
področju lokalne skupnosti, je torej v nekem demokratičnem sistemu 
»pravično« (prav tam), da javnost, torej starši kot uporabniki in lokalna oblast 
kot ustanovitelj vrtca, »vplivajo« na uspešnost te dejavnosti. Ta pa se meri v 
doseganju vseh t. i. kriterijev »6 E«.  

Načini vključevanja občanov pa so lahko različni. Če izhajamo iz Crofta in 
Beresforda (1993: 19), so načini vključevanja občanov na področje izvajanja 
predšolske dejavnosti naslednji: 

– menjava informacij: A) občani predstavijo svoje vidike, ideje, izkušnje, da 
bi lahko izvajalci (uprava vrtca) in občinska uprava to upoštevali pri 
načrtovanju in izvedbi nalog, ki so v njihovi pristojnosti; B) vloga ravnatelja 
pri informiranju javnosti in ustanovitelja o uspešnosti delovanja vrtca s 
pomočjo kriterijev »6 E« merjenja uspešnosti v javnem sektorju: 
ekonomičnost, npr. stroški za storitev; učinkovitost, npr. obseg storitev na 
enoto zmogljivosti in uspešnost s kakovostjo opravljene storitve pri 
porabljenih sredstvih, npr. ocena uporabnika, število vključenih otrok od 
skupnega števila vseh predšolskih otrok, počutje otrok, pravičnosti 
(neizključenosti), etiki dela itn.; 

– spreminjanje odločitev: organizacijskih in izvedbenih na podlagi aktivne 
vključenosti staršev v proces; 

– spreminjanje vplivov: ko posredovana stališča uporabnika in ustanovitelja 
vplivajo na razvoj dejavnosti predšolske vzgoje; 

– spreminjanje samega sebe: ko smo z vključevanjem pripravljeni spreminjati 
sebe ali svoje delovanje, to velja zlasti za izvajalce storitev dejavnosti vzgoje 
predšolskih otrok.  

 

Croft in Beresford (1993: 21) pravita, da se vključevanje občanov (uporabnikov 
storitev) v proces odločanja delovanja in razvoja neke dejavnosti razvije na dveh 
osnovnih vidikih: 

1. občan kot uporabnik storitev – uporabniški vidik;  

2. občan kot soupravljavec zadev skupnega pomena – demokratični vidik.  
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Če bomo vključevali lokalno skupnost (uporabnike in upravo lokalne skupnosti) 
v kakovostnejšo izvedbo predšolske dejavnosti z demokratičnega vidika (ne da 
bi pri tem kršili avtonomijo ravnatelja kot vodje vrtca), bomo dosegli učinke, ki 
se izražajo v: 

– večanju zmogljivosti: starši lahko s svojim znanjem, spretnostmi in z 
vplivom povečujejo zmogljivosti in pripomorejo h kakovostnejši izvedbi 
določenih programov ali zastavljenih projektov v vrtcu (pri nespremenjenih 
stroških delovanja vrtca); 

– informiranosti: za dajanje predlogov in mnenj morajo biti starši najprej 
korektno in tekoče informirani, imeti morajo celostne informacije o mogočih 
načinih reševanja problemov in pričakovanih rezultatih odločitev, kar 
povečuje splošno informacijsko razvitost v skupnosti; 

– usposobljenost: vključevanje staršev in lokalne skupnosti v proces 
sprejemanja odločitev s področja predšolske vzgoje terja tudi določeno 
stopnjo znanja s tega področja, kar pomeni, da mora vodstvo vrtca poskrbeti 
tudi za strokovno izobraževanje staršev; 

– raziskovanju in evalvaciji: vključevanje staršev in občanov v proces pomeni 
njihovo spoznavanje problematike in problemov reševanja s področja 
predšolske vzgoje, to pa povečuje interes za sodelovanje in potrebo po 
razvoju te dejavnosti v kraju;  

– enakosti v dostopnosti storitev: enaka dostopnost vrtca vsem otrokom; 

– upoštevanju drugačnosti: enakopravna obravnava in upoštevanje drugačnosti 
otrok in staršev; 

– priložnosti do (pravne) zaščite: poleg formalne zaščite se razvijajo tudi 
druge oblike; ljudje, vešči določenih opravil, pomagajo v skupini ali 
individualno drugim z napotki, nasveti, s prostovoljno pomočjo itn. 

 

V konceptu Reggio Emilia velik pomen pripisujejo sodelovanju med otroki in 
lokalno skupnostjo. Eden izmed načinov sodelovanja je t. i. mozaični pristop, ki 
se je razvil iz pedagoške dokumentacije in kjer je fokus na odnosu med 
odraslimi in otroki in kjer gre za izkušnje otrok in njihove poglede na 
predšolsko vzgojo. V zadnjih letih se je na podlagi tega pristopa povečal interes 
otrok za sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni. Konvencija o otrokovih 
pravicah iz leta 1989 je še povečala zavedanje pomembnosti sodelovanja otrok 
in prepoznavanja pomembnosti njihovih pogledov. Tako je v 12. členu zapisano, 
da morajo odrasli zagotoviti, da lahko vsak otrok, ki je sposoben oblikovati 
svoje mnenje, tega tudi svobodno izrazi v vseh zadevah, ki se ga tičejo, ob 
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upoštevanju otrokove starosti in zrelosti. Na lokalni ravni so se na podlagi tega 
oblikovali določeni mehanizmi za poslušanje pogledov in izkušenj otrok; vse 
več držav imenuje zagovornika otrokovih pravic, v Angliji pa so celo oblikovali 
t. i. osnovne principe sodelovanja, kjer so zapisana navodila lokalnim 
skupnostim glede sodelovanja otrok in mladih – gre za navodila, s katerimi 
želijo povečati učinkovito vključevanje otrok in mladih v oblikovanje lokalne 
(predšolske) politike. Na ravni ponudbe se je v zadnjih 15 letih povečala potreba 
po poznavanju mnenj in izkušenj uporabnikov. Le-ta je začela vključevati tudi 
mnenja otrok in mladih, vendar za zdaj predvsem na ravni zdravstvenih in 
socialnih služb, manj pa na ravni vzgojno-izobraževalnih ustanov (Dahlberg in 
Moss 2005).  

Pri upoštevanju naštetega se bomo izognili problemom, ki se v zadnjem času pri 
nas kažejo v povezavi ravnatelj – vodja vrtca, lokalna skupnost kot ustanovitelj 
in financer dveh tretjin stroškov izvedbe dejavnosti (in sofinancer investicij in 
investicijskega vzdrževanja) ter uporabniki – starši. V pluralističnih družbah 
sodelovanju s starši pripisujejo predvsem tri funkcije. Eni gledajo na 
sodelovanje s starši kot na sodelovanje z državljani. Tak tip sodelovanja deluje 
kot možnost povečevanja izobrazbe in politične kompetentnosti staršev skozi t. 
i. sodelovalno učenje, vpliva pa tudi na demokratičnost vzgojno-izobraževalnih 
institucij in izboljševanje sodelovanja s širšo skupnostjo. Starši imajo drugačno 
vlogo, kadar je njihovo sodelovanje obravnavano v obliki podpore instituciji. 
Takšen način sodelovanja je bil v ospredju predvsem v poznih šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, starši pa so bili »zadolženi« predvsem za nadzor nad 
domačimi nalogami in didaktičnimi igrami. Tretji tip sodelovanja pa lahko 
imenujemo sodelovanje, orientirano na otroka. Takšen način sodelovanja že sam 
po sebi zahteva bolj odprt in fleksibilen odnos pa tudi dolgoročnejše, bolj 
kontinuirano sodelovanje, ki ni usmerjeno samo na »krizne« situacije. Tak način 
sodelovanja izhaja iz spoznanja, da vrtci potrebujejo boljše razumevanje celotne 
življenjske situacije in izkušenj otrok ter da starši potrebujejo lastne izkušnje, 
povezane s posameznim vrtcem. Za vse oblike sodelovanja pa je pomembno, da 
vsi udeleženi poznajo pričakovanja in cilje tega sodelovanja (prim. Schleicher 
1989).  

Glede na odnose med vzgojno-izobraževalno institucijo in starši lahko govorimo 
tudi o partnerskem, klientskem in paternalističnem odnosu (pa tudi 
»managerskem« odnosu). Kadar gre za klientski odnos, je v ospredju predvsem 
pravica staršev do izbire vrtca za svojega otroka. O starših kot »managerjih« je 
govor v tistih državah (npr. Portugalska), kjer so predstavniki staršev zastopani 
v vseh pomembnejših odborih (Devjak in Berčnik 2008). Resman (1991) govori 
še o tretjem, paternalističnem odnosu, kjer strokovnjaki »poučujejo« starše – na 
primer v mešanih šolskih telesih, kjer sedijo skupaj starši in strokovnjaki, se 
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velikokrat izgublja čas, ko morajo strokovnjaki svoja stališča utemeljevati in 
starše prepričevati o pomembnosti sprejemanja odločitev, do katerih so prišli po 
strokovni poti. Tak odnos staršev ne postavlja v enakopraven položaj in starši se 
ne morejo enakovredno vključevati v razpravljanje in odločanje v situacijah, 
kjer je treba uporabiti strokovno znanje. Kadar je govor o partnerskem odnosu, 
pa gre največkrat za odnos, ki vključuje deljenje odgovornosti, moči (seveda v 
primeru vrtca ta moč ne more biti enakovredno porazdeljena), izkazovanje 
naklonjenosti, postavljanje skupnih ciljev in skupno delovanje (Devjak in 
Berčnik 2008). Raab (1993) pa v partnerstvo vključi še možnost formalnega 
odločanja, dolžnosti in interakcijo. Doseženi cilji so po njegovem mnenju 
rezultat skupnih artikuliranih prispevkov partnerjev, ki pa niso nujno 
enakovredni. Sklenimo, da je pri sodelovanju med vrtcem, starši in lokalno 
skupnostjo pomembno določiti stopnjo aktivne udeleženosti vseh akterjev pri 
postavljanju in doseganju ciljev; kot poudari Macbeth (1993), je pri takšnem 
partnerskem odnosu bistveno ugotavljanje pravega razmerja moči med akterji. 
Če razmerje med sodelujočimi ni natančno določeno, se pojavijo problemi, kot 
so:  

– oblikovanje in potrditev ekonomske cene za storitev (problem zagotavljanja 
vedno večjih sredstev, ki zažirajo v proračun občine – osebni dohodki 
zaposlenih: napredovanja, sočasnost itn. – domena ravnatelja); 

– kakovost storitev (zadovoljstvo staršev, dobro počutje otrok itn.); 

– neskladje med materialnimi postavkami in postavki za osebne dohodke v 
ekonomski ceni; 

– neskladje med dejanskim prostorskim stanjem, normativi in zakonskimi 
predpisi; 

– prikaz potreb (prostorskih, kadrovskih in materialnih), nujno potrebnih za 
izvedbo predšolske dejavnosti po zakonodaji; 

– sodelovanje med starši in lokalno skupnostjo z upoštevanjem strokovne 
avtonomije vrtca tudi v obliki izdelave kazalnikov, s pomočjo katerih bi 
lahko vrtec in lokalna skupnost spremljala delo, ga spreminjala na osnovi 
mnenj in stališč vseh (so)udeležencev v procesu predšolske vzgoje, tudi s 
pomočjo sprotnih kvantitativnih in kvalitativnih analiz celotnega procesa, tj. 
od načrtovanja, izvedbe do rezultatov dela. 
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Sklep 

V sodobnem življenju je kakovost postala eden izmed osrednjih pojmov. 
Preprosto ni več področja, na katerem premislek o kakovosti ne bi bil 
pomemben. Države Evropske unije že nekaj let svojo energijo posvečajo tudi 
merjenju kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Kakovost, še posebej 
na področju vzgoje in izobraževanja, pa je lahko zelo subjektivna, 
neoprijemljiva in »mehka« zadeva. Zato moramo, zlasti če hočemo spremljati 
uspešnost izvajanja storitve predšolske dejavnosti, k spremljanju kakovosti 
pristopiti na načine, ki se zadnje čase uveljavljajo tudi drugod. To so politična 
decentralizacija sistema vzgoje in izobraževanja, spremenjeni in dopolnjeni 
vlogi ravnatelja: ravnatelj kot pedagoški vodja in ravnatelj kot manager. Razviti 
in uporabiti moramo tudi ustrezen sistem meritev in ocenjevanja storitev 
predšolske dejavnosti. Sodobno merjenje in ocenjevanje uspešnosti storitev 
mora poleg subjektivne interpretacije uspešnosti omogočati tudi objektivnejše 
poznavanje vsebine in kriterijev uspešnosti.  

Prav tako pa moramo upoštevati, da je nujno sprotno spremljanje finančnih in 
nefinančnih dejavnikov uspešnosti; ravno v procesu spremljanja ima ravnatelj 
izredno pomembno vlogo. Ne samo pri oblikovanju t. i. vizije delovanja 
vrtca/predšolske ustanove, skozi katero se kažejo hotenja ljudi in vodstva, 
predvsem z vidika, kakšno predšolsko vzgojo si predstavljajo vzgojitelji, starši, 
socialno okolje in ne nazadnje, kaj je všeč otrokom, temveč tudi pri zaščiti 
»nacionalnega interesa«. Njegova avtonomnost je hkrati tudi zato izredno 
zavezujoča. Doseči ali preseči pričakovanja vseh zaposlenih, staršev in 
ustanovitelja je vprašanje, ki si ga ravnatelj (vodja vrtca) pogosto zastavlja. 
Plačniki storitev so starši in lokalna skupnost (proračun). Ravno zato bi se 
morali starši in lokalna »oblast« pojavljati v vlogi »kupca«, plačnika, ki mora 
kritično presojati ne le ceno storitve (za izvedbo predšolske dejavnosti), temveč 
tudi končne učinke. Za namen zagotavljanja kakovosti v vrtcu je treba 
spodbujati in razvijati hotenje, kulturo in klimo v vsakem vrtcu in pri vsakem 
vzgojitelju, da kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter ga ohranja na visoki 
ravni kakovosti ali izboljšuje šibke točke svojega delovanja. Kakovostna 
storitev v vrtcu mora namreč nenehno spodbujati v zavodu med zaposlenimi 
potrebo po rasti, razvoju, spodbujati samorefleksijo in samoevalvacijo, biti mora 
pripravljena na diskusijo o kritičnih vprašanjih, znati poiskati lastne poti za 
presojo in dosego kakovosti, upoštevajoč standarde kakovosti in pričakovanja 
uporabnikov – staršev in lokalne skupnosti. 

 V konceptu Reggio Emilia t. i. vodenje iz skupnosti (»community based 
management«) že vključuje teoretično in praktično sintezo medosebnih 
razmerij, sklenjenih med otroki, družinami, ponudniki storitev in širšo družbo. 
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Takšen način vodenja spodbuja močno interakcijo in komunikacijo med 
pedagogi, otroki, starši in skupnostjo, kar posredno tudi zagotavlja zadovoljstvo 
vseh strani. Sklenemo lahko, da je resnično pomembno iskreno prizadevanje 
izvajalca za izboljšanje storitev z namenom, da bi zadovoljili »odjemalce«, 
uporabnike, financerja (starše), lokalno skupnost (kot ustanovitelja) in ne 
nazadnje tudi državo. Ena izmed možnosti zagotavljanja vedno boljših storitev 
pa je tudi uporaba pedagoške dokumentacije. V konceptu Reggio Emilia ji 
pripisujejo velik pomen pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje. 
Pedagoška dokumentacija v smislu vrednotenja dela po njihovem mnenju 
omogoča vpogled v učenje in stopa v politične sfere, s tem ko to, kar je vidnega 
skozi dokumentacijo, daje možnost interpretacije, kritike in argumentacije 
znotraj skupnosti vseh sodelujočih (starši, vrtec, lokalna skupnost oz. okolje).  

Sicer je mnogo lažje presojati kakovost izdelkov kot pa kakovost storitev, 
vendar pa je ravno kakovost storitev v vrtcih pogosto ogrožena. Kakovost 
določajo odjemalci, strokovnjaki pa imajo veliko možnosti, da nanje in na 
njihovo prepričanje glede prednosti in slabosti sprememb vplivajo z argumenti. 
Marketinški pristop v načrtovanju storitev v naših vrtcih ni več tabu tema. Sicer 
so nekateri elementi prisotni že dlje časa, kot npr. sodelovanje vrtca in staršev 
pri vzgojnih nalogah, sodelovanje vrtca in lokalne skupnosti pri načrtovanju 
dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, vendar možnosti še daleč niso izčrpane. 
Odgovornost in pobude so na stani vrtca in staršev, lokalne skupnosti, stroke. In 
ne nazadnje tudi iz primerov »dobre prakse«, kot je koncept predšolske vzgoje 
Reggio Emilia, lahko črpamo ideje, izkušnje in motive za ustvarjanje pogojev za 
kakovostnejše delo na področju predšolske vzgoje. 
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