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Datum: 27. 7. 2020 
 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Masarykova cesta 16 
 
1000 Ljubljana 
gp.mizs@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: DODATNE PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G) 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje dodatne pripombe k predlogu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: Zakon). Te smo 
namreč naknadno prejeli s strani občin članic. 
 
3. člen 
3. člen Zakona določa spremembo prvega odstavka 17. člena veljavnega zakona. 
Predlagamo, da se ta glasi: 
»Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v 
oddelku drugega starostnega obdobja ne sme presegati dvaindvajset otrok in v 
kombiniranem oddelku ne sme presegati sedemnajst otrok. V kolikor vrtec nima čakalnih 
vrst otrok za vključitev v vrtec je lahko v kombiniranem oddelku največ sedem otrok 
prvega starostnega obdobja. Za vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj, se 
lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja za enega otroka.«. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi dolgih čakalnih vrst otrok za vpis v vrtec, ni racionalno, da imajo občine prosta 
mesta v kombiniranih oddelkih zaradi starostnih omejitev, saj vsako prosto mesto 
povzroča občinam večje finančne obveznosti. 
 
Menimo, da je zaradi tega dopolnjenega zakonskega določila potrebno uskladiti  besedilo 
v prvem odstavku 27. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih. 
 
Prav tako predlagamo, da se na koncu 17. člena doda nov odstavek, ki naj se glasi: 
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»Za vzgojitelje in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja ne veljajo določila 
62. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS/Varstvo starejših 
delavcev/.« 
 
Obrazložitev: 
62. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS /Varstvo starejših 
delavcev/, kateri opredeljuje za starejše delavce dvourno zmanjšanje delovne obveznosti 
se ne uporablja več, saj so se od sprejetja tega člena pogoji in starostna struktura 
upokojevanja delavcev temeljito spremenila. Uresničevanje tega člena pa predstavlja 
finančno obremenitev za občine. 
 
9. člen 
9. člen Zakona določa spremembo prvega odstavka 34. člena veljavnega zakona. 
Predlagamo, da se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi: 
» - če imajo vključenih za najmanj dva oddelka otrok,«. 
 
Predlagamo tudi, da se za 34. členom veljavnega zakona dodata nova 34.a in 34.b člen, 
ki naj se glasita: 
»34.a člen 
(zavrnitev financiranja zasebnega vrtca) 
Ne glede na določbo 34. člena tega zakona lahko občina zavrne financiranje zasebnega 
vrtca, če je v vrtcu na njenem območju dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni 
v zasebni vrtec.  
 
O zavrnitvi financiranja zasebnega vrtca odloča pristojni organ občine.  
 
34.b člen 
(začetek financiranja novoustanovljenega zasebnega vrtca iz občinskega proračuna) 
Občina začne financirati zasebni vrtec z začetkom šolskega leta, ki sledi šolskemu letu, v 
katerem je bil vrtec vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov. 
 
Določba prvega odstavka se smiselno uporablja tudi v primerih, ko zasebni vrtec med 
šolskim letom razširi svojo dejavnost z novimi oddelki ali z novimi enotami vrtcev.«.  
 
Obrazložitev: 
Sedanja ureditev financiranja zasebnih vrtcev se spreminja tako, da se zaostruje pogoj 
števila oddelkov iz enega na dva oddelka otrok. 
 
Z novima določbama, bi se občini omogočilo, da zavrne financiranje zasebnega vrtca, če 
je v vrtcu oziroma vrtcih na njenem območju dovolj prostih mest za vključitev vseh otrok, 
ki so vključeni v zasebni vrtec. Odločitev za zavrnitev financiranja zasebnega vrtca bi 
sprejel pristojni občinski organ. Zakon se tudi dopolnjuje z določbo, da novoustanovljeni 
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zasebni vrtec začne pridobivati javna sredstva praviloma šele z začetkom šolskega leta, ki 
sledi šolskemu letu, v katerem je bil vrtec vpisan v razvid.  
 
Menimo, da je v zakonu treba jasno zapisati, da občina začne financirati zasebni vrtec le 
s pričetkom šolskega leta. 
 
Prehodna določba: 
Predlagamo, da se določba spremenjenega 34. člena začne za zasebne vrtce, ki imajo na 
dan uveljavitve tega zakona z občinami že sklenjene pogodbe o sofinanciranju programa 
za predšolske otroke, uporabljati s 1. septembrom 2024. 
 
Dodaten predlog spremembe zakona: 
Predlagamo, da se že v tem predlogu Zakona spremeni tudi 28. člen, in sicer se popravi 
drugi odstavek 28. člena, ki naj se glasi: 
»Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja lokalna skupnost, v kateri ima 
otrok stalno prebivališče.« 
 
Obrazložitev: 
Zakon o vrtcih v drugem odstavku 28. člena opredeljuje, da starši plačujejo vrtec na 
podlagi stalnega bivališča. V praksi pa se dogaja, da občine plačujejo vrtec tudi v 
primerih, ko ima eden od staršev bivališče v občini, preostanek družine pa ima stalno 
bivališče v drugi občini. Gre za problem neurejenosti stalnih bivališč. 
 
V upanju, da boste predloge in pripombe v čim večji možni meri upoštevali, vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 


