
 

 

 
 

Datum: 31. avgust 2006 

 
Anketa staršev in skrbnikov predšolskih otrok na temo zadovoljstva glede 

dostopnosti vrtcev v Sloveniji in storitev predšolske vzgoje 
 
Spoštovani starši in skrbniki! 
 
Dovolite nam, da vam na kratko predstavimo prizadevanja Računskega sodišča ob pregledu delovanja sistema predšolske vzgoje otrok in 
vas vljudno povabimo k sodelovanju pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu s storitvami predšolske vzgoje in dostopnosti vrtcev. 
Računsko sodišče Republike Slovenije je pristopilo k izvedbi revizije s ciljem oceniti zadovoljstvo predšolskih otrok in njihovih staršev s 
storitvami predšolske vzgoje ter oceniti realno dostopnost vrtcev. Pomemben del revizije predstavlja tudi anketni vprašalnik, s pomočjo 
katerega želimo soočiti vaša mnenja glede izvajanja predšolske vzgoje na izvedbeni ravni s cilji države na tem področju.  
 
Z ugotovitvami revizije želimo pripomoči k nadaljnjemu prilagajanju sistema predšolske vzgoje dejanskim potrebam otrok, staršev in 
skrbnikov ter tako prispevati k večjemu zadovoljstvu naših najmlajših. 
 
Prosimo vas, da nam izpolnjeno anketo pošljete na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si do 20. septembra 2006, oziroma na 
poštni naslov: Računsko sodišče RS, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom: Anketa. 
 
Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete ter z vso odgovornostjo zagotavljamo, da bodo vsi podatki, 
pridobljeni s tem vprašalnikom, uporabljeni izključno za namen analize zadovoljstva staršev in skrbnikov ter predšolskih otrok v okviru 
postopka revizije in bodo ostali popolnoma anonimni. 
 
Več informacij o ciljih in poteku revizije ter elektronsko verzijo vprašalnika najdete na spletnih straneh Računskega sodišča Republike 
Slovenije: www.rs-rs.si.  
 Računsko sodišče RS 
 
 

PODATKI O DRUŽINI 

 

Opomba: Prosimo, da v tabelah, kjer ni podana možnost rangiranja s številko, izbrani odgovor označite z 
znakom X v desnem stolpcu 'Odgovor'. Pri izpolnjevanju ankete v elektronski obliki izbrani odgovor 
potrdite s klikom miške. 
 
 
Navedite podatke o številu vseh otrok v družini, od tega predšolskih otrok in otrok, vpisanih v 
vrtec: 
 

Število vseh otrok Število predšolskih otrok Število otrok, vpisanih v vrtec 

                  

 

Otrok živi z:   Odgovor 

1 Enim staršem/skrbnikom  

2 Obema staršema/skrbnikoma  
 

Kraj bivanja družine:  Odgovor 

1 V mestni občini   

2 V manjšem mestu, kraju  

3 Na podeželju  
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Stanovanje, v katerem družina živi: Odgovor 

1 Lastniška hiša/stanovanje  

2 Najemniška hiša/stanovanje  

3 Stanovanje pri sorodnikih   

4 Drugo  
 

Odgovor 
Izobrazba staršev/skrbnikov: 

Izobrazba matere Izobrazba očeta 

1 Dokončana/nedokončana osnovna šola    

2 Dokončana poklicna ali srednja šola   

3 Dokončana višja ali visoka šola   

4 Dokončana univerzitetna šola/magisterij/doktorat   
 

Odgovor 
Zaposlitveni status staršev/skrbnikov: 

Status matere Status očeta 

1 Študent - dijak   

2 Zaposlen v gospodarstvu   

3 Zaposlen v negospodarstvu   

4 Samozaposlen   

5 Brezposeln   

6 Kmet    

7 Gospodinja   

8 Drugo   
 

Mesečni bruto dohodek na družinskega člana znaša približno:      SIT 

 

 

IZPOLNIJO STARŠI IN SKRBNIKI, KI IMAJO OTROKE VPISANE V VRTEC 

 

1. Katero obliko uradnega varstva imajo zagotovljeno vaši otroci? 

Odgovor 
Oblike varstva za otroke: 

Prvi otrok Drugi otrok Tretji otrok Četrti otrok 

1 Javni vrtec     

2 Zasebni vrtec s koncesijo     

3 Zasebni vrtec (organizira cerkev, waldorfski...)     

4 Javni vrtec  - Vzgojno-varstvena družina     

5 Javni vrtec  - Občasno varstvo otroka na domu     

6 
Javni vrtec  - Vzgoja na domu v primeru 
bolezni otroka     
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2. V katerem kraju otrok/ci obiskuje/jo vrtec? 

Vrtec, ki ga otrok obiskuje, se nahaja: Odgovor 

1 V domačem kraju  

2 V kraju, kjer imajo starši zaposlitev  

3 V kraju, kjer živijo sorodniki  

4 Drugo  
 

3. Kolikšna je bila čakalna doba za vpis otroka v vrtec od trenutka oddaje vloge za vpis do 
sprejema otroka v vrtec? 

Odgovor 
Čakalna doba za vpis otroka v vrtec: 

Prvi otrok Drugi otrok Tretji otrok Četrti otrok 

1 Direkten vpis – brez čakanja     

2 Do 6 mesecev     

3 Od 6 mesecev do 1 leta     

4 Več kot 1 leto     
 

Čakalna doba v vašem primeru se vam zdi: 

 - predolga   - sprejemljiva 
 

4. V kateri plačilni razred ste uvrščeni glede na vaš dohodkovni in premoženjski položaj? 

-oproščeni plačila -1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8.  
 

5. Katero obliko varstva za otroka ste uporabili v času čakanja na prosto mesto v vrtcu? 

Odgovor 
Oblike varstva v obdobju čakanja na prosto 
mesto v vrtcu: Prvi otrok Drugi otrok Tretji otrok Četrti otrok 

1 Starši/skrbniki sami     

2 Sorodnik, sosed - brezplačno     

3 Plačana oblika varstva pri varuški, ki nudi 
varstvo več otrokom hkrati  

    

4 Plačana oblika varstva - najeta varuška na 
domu otroka     

5 Vpis v drug vrtec v isti občini     

6 Vpis v vrtec v drugi občini     
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6. Kaj so po vašem mnenju pomanjkljivosti in slabosti storitev vašega vrtca? (vsak odgovor rangirajte s 
številko od 0 do 5, pri čemer odgovor 0 ne predstavlja slabosti, odgovor 5 pa največjo slabost) 

Pomanjkljivosti in slabosti storitev vašega vrtca: Odgovor 

1 Neprilagodljiv poslovni čas   

2 Neizvajanje programov ob sobotah   

3 
Plesne urice, tuji jeziki, športne aktivnosti, ki niso del osnovnega programa vrtca, 
ampak jih vrtec ponuja v obliki plačljivih dodatnih storitev   

4 Neustrezni prostori, igrišča, parkirišča, oprema in didaktični pripomočki   

5 Nemotiviran kader   

6 Neustrezna prehrana   

7 Neustrezen program vrtca   

8 Drugo (navedite):       

 

7. Kakšni so po vašem mnenju učinki ponudbe in koriščenja dodatnih plačljivih storitev v vrtcu? 
(vsak odgovor rangirajte s številko od 0 do 5, pri čemer 0 pomeni, da dodatne plačljive storitve nimajo navedenega 
učinka, odgovor 5 pa predstavlja najbolj verjeten učinek) 

Učinki ponudbe dodatnih plačljivih storitev: Odgovor 

1 Povečano razslojevanje otrok    

2 Večje zadovoljstvo vseh otrok   

3 Večje zadovoljstvo le tistih otrok, ki so vključeni v dodatne plačljive aktivnosti   

4 Krčenje vsebin, ki bi morale biti zagotovljene z javnim programom   
 

8. Ali menite, da bi morale biti dodatne storitve, ki jih trenutno plačujejo starši poleg cene 
osnovnega programa vrtca, vključene v ceno osnovnega programa vrtca, ki se zaradi novih 
vsebin ne bi spremenila? 

 - Da     - Ne     - Ne vem 

9. Ali vam poslovni čas vrtca ustreza? 

 - Da     - Ne     - Delno 
 

Odgovor 
Posledice neustreznega poslovnega časa vrtca: 

nikoli redko pogosto vedno 

1 Zaradi poslovnega časa vrtca moram med tednom iskati 
osebo, ki bo otroka pripeljala/odpeljala v/iz vrtca     

2 Zaradi poslovnega časa vrtca moram poiskati dodatno 
varstvo za otroka ob sobotah in nedeljah 

    

3 Poslovnemu času vrtca moram prilagoditi svoj delavnik      
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IZPOLNIJO STARŠI IN SKRBNIKI, KI OTROK NIMAJO VPISANIH V VRTEC 

10. Kakšno obliko varstva imajo zagotovljeno vaši otroci? 

Odgovor Oblike neregistriranega varstva: 

Prvi otrok Drugi otrok Tretji otrok Četrti otrok 

1 Starši/skrbniki sami      

2 Sorodnik, sosed - brezplačno     

3 Plačana oblika varstva - pri varuški, ki nudi 
varstvo več otrokom hkrati     

4 Plačana oblika varstva - najeta varuška na 
domu otroka     

5 Drugo:                         
 

11. Navedite razloge, zakaj vaš otrok ni vpisan v vrtec! (odgovore rangirajte s številko od 0 do 5, kjer odgovor 
0 ne predstavlja navedenega razloga, odgovor 5 pa predstavlja najpomembnejši razlog) 

Odgovor Razlogi, da otrok ni vpisan v vrtec: 

Prvi otrok Drugi otrok Tretji otrok Četrti otrok 

1 Zasedenost vrtca          

2 Na voljo imam drugo obliko varstva         

3 Oddaljenost vrtca          

4 Previsoka cena vrtca         

5 Drugi osebni razlogi (neustrezen poslovni 
čas vrtca, neustrezni prostori, igrišča,  
neprijaznost kadra, neustreznost 
programa,… ) 

        

 
 

IZPOLNIJO VSI ANKETIRANI STARŠI IN SKRBNIKI 

12. Ali bi bilo po vašem mnenju ustrezno, da bi otrokom v primeru potrebe zagotovili izvajanje 
programa tudi po 17. uri popoldne? 

 - Da     - Ne     - Delno 

13. Ali bi bilo po vašem mnenju ustrezno, da bi otrokom v primeru potrebe zagotovili izvajanje 
programa tudi ob sobotah? 

 - Da     - Ne     - Delno 
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14. Ali in kako ste vi kot starš/skrbnik zadovoljni s storitvami vrtca? (odgovor rangirajte s številko od 1 do 
5, pri čemer odgovor 5 predstavlja največje zadovoljstvo) 

 - 1   - 2    - 3     - 4     - 5 

15. Ali oziroma kako so vaši otroci zadovoljni s storitvami vrtca? (odgovor rangirajte s številko od 1 do 5, 
pri čemer odgovor 5 predstavlja največje zadovoljstvo) 

 - 1   - 2    - 3     - 4     - 5 

16. Ali menite, da trenutna ureditev sistema predšolske vzgoje zagotavlja zadostno število prostih 
mest glede na potrebe otrok? 

 - Da     - Ne     - Ne vem 

17. Ali bi bilo po vašem mnenju potrebno in upravičeno vsakemu otroku v primeru potrebe 
zagotoviti organizirano predšolsko vzgojo ? 

 - Da     - Ne     - Ne vem 

18. Ali menite, da bi bilo primerno in upravičeno, da bi država s povišanjem davkov zagotovila 
brezplačno predšolsko vzgojo (tako kot na primer zagotavlja srednješolsko izobraževanje) ? 

 - Da     - Ne     - Ne vem 

19. Cene programov v vrtcih za prvo starostno skupino se gibljejo od 72.000 do 117.000 sit 
mesečno. Ali menite, da so razlike v ceni za enakovredne programe v različnih vrtcih: 

 - previsoke    - sprejemljive   

20. Ali menite, da trenutna zakonodaja omogoča pravično razporeditev staršev (mlade družine) v 
veljavne plačilne razrede glede na njihov dohodkovni in premoženjski položaj? 

 - Da     - Ne     - Ne vem 

21. Kje vidite pomanjkljivosti v sistemu zagotavljanja predšolske vzgoje? (vsak možni odgovor rangirajte 
s številko od 0 do 5, kjer odgovor 0 ne predstavlja navedene pomanjkljivosti, odgovor 5 predstavlja največjo ter 1 najmanjšo 
pomanjkljivost) 

Pomanjkljivosti ureditve predšolske vzgoje: Odgovor 

1 Nezadostno število prostih mest v vrtcih in dolga čakalna doba na vpis 
otroka v vrtec 

  

2 Cene programov vrtcev so previsoke   

3 
Starši z dobrim ekonomskim in premoženjskim statusom plačujejo 
premalo   

4 Preveč storitev je plačljivih   

5 Ponudba osnovnih programov vrtcev ni dovolj pestra in raznolika   

6 Nimam mnenja (označite z X)   
 
 


