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Spoštovane, spoštovani,
Skupnost občin Slovenije je, kot ste seznanjeni, vseskozi vztrajala, in lahko tudi trdimo, da je
vodila glavne aktivnosti, za sprejem rešitev glede financiranja zasebnih vrtcev. Ključno
izhodišče skupnosti namreč je, da morajo imeti občine, kadar gre za dogajanje na njihovem
območju, ki ga morajo celo financirati iz svojih občinskih proračunov, tudi možnost
avtonomnega odločanja.
O problematiki financiranja zasebnih vrtcev smo se skupaj z ministrstvom ukvarjali več
mesecev in nanjo nazadnje opozorili v pripombah na Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vrtcih (ZVrt-G).
Zatorej se strinjamo z rešitvami, po katerih bi občine imele pravico do odločanja pri
financiranju zasebnih vrtcev na svojem območju. Sistemska ureditev področja ustanavljanja,
financiranja in delovanja zasebnih vrtcev, je vsekakor dobrodošla in gre v smeri sprejetih
sklepov predsedstva Skupnosti občin Slovenije, saj se občinam s tem veča avtonomija ter jim
daje instrument za vodenje politike na področju, ki je eno finančno najobsežnejših v občinah.
Ob pozitivnem mnenju k predlaganim rešitvam v noveli zakona, podajamo še predloge in
pripombe oblikovane na podlagi seje Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo pri Skupnosti
občin Slovenije, ki bi pripomogle k enakopravnemu, uravnoteženemu in smotrnemu sistemu
financiranja, in sicer:
-

K 1. členu
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S členom se spreminja druga alineja v prvem odstavku 34. člena, ki določa pogoje za
financiranje zasebnih vrtcev iz proračuna občine. Smiselno bi bilo dodati novi drugi odstavek,
ki bi določal, da imajo ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prednost financiranja iz
proračuna občin zasebni vrtci, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih kot sta
Steiner in Montessori pedagogika. Ustanavljanje zasebnih vrtcev, ki izvajajo programe po
posebnih pedagoških načelih, je bilo vseskozi tudi strokovno ocenjevano kot tisto, kar
predstavlja obogatitev javne mreže, zato imajo zasebni vrtci te vrste običajno tudi veliko
podporo v občinah.
Zato predlagamo, da se 1. člen glasi:
1. člen
V 34. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
» - če imajo vključenih za najmanj dva oddelka otrok,«
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
»Ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka imajo prednost pri financiranju iz proračuna
občine zasebni vrtci, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji in temu ustrezno se preštevilčijo vsi ostali odstavki.
-

K 3. členu

Predlagamo podaljšanje prehodnega obdobja, torej da zasebni vrtci, ki imajo na dan
uveljavitve tega zakona z občinami sklenjene pogodbe o sofinanciranju programa za
predšolske otroke, pridobivajo sredstva v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – upb, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 55/17 in 18/21) še do 1. septembra 2025. Prav tako se za te obstoječe zasebne vrtce
določilo glede zavrnitve financiranja zasebnega vrtca (novi 34. a člen) začne uporabljati 1.
septembra 2025.

S spoštovanjem,
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