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III 

POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljamo načrtovanje z evalvacijo poslovne ideje zasebnega varstva 
otrok v primorski regiji. V evalvacijo poslovne ideje vključujemo pregled pogojev za 
opravljanje dejavnosti ter sprejmemo odločitev med dejavnostjo predšolske vzgoje oz. 
dejavnostjo zasebnega vrtca (SKD 85.100) ter dejavnostjo dnevnega varstva otrok na domu 
(SKD 88.910). Na osnovi zahtevnih kadrovskih, prostorskih in programskih pogojev 
dejavnosti zasebnega vrtca se odločimo za dejavnost dnevnega varstva otrok na domu, ki jo 
lahko pričnemo z vpisom v register varuhov predšolskih otrok Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Pri tem sprejmemo omejitev za izbrano dejavnost, tj. šest otrok in en 
zaposleni. Strogo omejitev števila otrok amortiziramo z višjo ceno storitve, ki jo 
upravičujemo s posebno obliko varstva kot glavno konkurenčno prednostjo. Z intervjuji 
ugotavljamo, da potencialni uporabniki konkurenčno prednost prepoznavajo. 

Ključne besede: poslovni načrt, zasebno varstvo otrok, zasebni vrtec, varuh predšolskih otrok 
na domu 

SUMMARY 

In the thesis we present a business plan with an evaluation of a business idea for a private 
childcare in the coastal region. In the evaluation of the business idea we include a review of 
all the conditions for this kind of a business and face a dilemma between pre-school education 
respectively a private kindergarten (SKD 85.100) and a daily childcare at home (SKD 
88.910). On the basis of complex staff, space and program requirements for a private 
kindergarten, we prefer the activity of daily childcare at home, which we can begin with an 
enrollment into the register of guardians of children at Ministry of Education, Science and 
Sport. In doing so, we accept the limitations of the selected activity, i.e. six children and one 
employee. We depreciated the high limit on the number of children with a higher price for the 
service, which we justify with a specific form of childcare as a major competitive advantage. 
We observe with interviews, that our potential costumers recognize this advantage. 

Keywords: business plan, private child care, private kindergarten, home child guardian 

UDK: 373.2:005.511(083.92)(043.2)  
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1 UVOD 

Približno polovica slovenskih občin naj bi se soočala s premajhnimi kapacitetami v javnih 
vrtcih, zato je vsako leto nekaj otrok odklonjenih (Porenta 2009). Maja 2016 je bilo na 
čakalnem seznamu za prvo starostno obdobje 1.441 otrok in 341 prostih mest. Na čakalnem 
seznamu za drugo starostno obdobje je bilo 212 otrok, medtem ko je prostih mest 1.383, v 
kombiniranih oddelkih pa je bilo na čakalnem seznamu 434 otrok, prostih mest pa 644 (MIZS 
2016a). Tudi na Primorskem je leta 2014 ob vpisu približno 60 otrok ostalo na centralnem 
čakalnem seznamu. V koprske vrtce je bilo tega leta vključenih skupno 2.300 otrok, 
razdeljenih v 130 oddelkov na 30 lokacijah (Race 2014). Podatki tako kažejo, da je na 
področju varstva otrok povpraševanje večje od ponudbe, kar odpira dobre možnosti za 
realizacijo poslovne ideje. Izhajajoč iz te predpostavke smo v diplomskem delu pripravili 
poslovni načrt za zasebno varstvo predšolskih otrok na domu. 

Poslovni načrt predstavlja osnovno vodilo in prvi korak od razmišljanja o poslovni ideji do 
njene uresničitve. S poslovnim načrtom ocenimo, ali in kako lahko izkoristimo določeno 
poslovno priložnost. Razumemo ga lahko kot zemljevid za doseganje poslovnih ciljev, s 
pomočjo katerega ugotavljamo, kje se nahajamo, kje želimo biti in kaj moramo storiti, da 
bomo prispeli na cilj (Blackwell 2008, 2). Dober poslovni načrt nam omogoči vnaprejšnje 
odkrivanje tveganj ter preprečevanje napak, kot so pomanjkljivosti v znanju podjetnika, 
napačna ocena povpraševanja in konkurence, slabo načrtovanje finančnih tokov, 
nepoznavanje predpisov in zakonov, neustrezne marketinške strategije ipd. (Glas 2012, 27). S 
poslovnim načrtom za zasebno varstvo predšolskih otrok na domu bomo tako oblikovali 
orodje za evalvacijo in uresničitev poslovne ideje. 

Najpomembnejši del poslovnega načrta je marketinški načrt, ki ga sestavljata strateški in 
taktični marketinški načrt. Strateški marketinški načrt zajema splošne marketinške cilje in 
strategije, ki jih izpeljemo iz obstoječega tržnega stanja in tržnih priložnosti, taktični 
marketinški načrt pa zajema marketinške taktike za določena obdobja, vključno s stroški, 
prodajnimi politikami, oglaševanjem ipd. Na marketinškem načrtu temeljijo tudi preostali 
elementi poslovnega načrta, kot so načrtovanje raziskave in razvoja, finančnih virov, kadrov 
ipd. (Kotler 1996, 92). Tudi v diplomskem delu smo pri oblikovanju poslovnega načrta 
izhajali iz marketinškega načrta ter na ta način omogočili tržno uspešnost in učinkovitost 
poslovne ideje. 

1.1 Namen in cilji diplomske naloge  

Namen diplomske naloge je bil izdelati poslovni načrt za zasebno varstvo predšolskih otrok. 
V ta namen smo zastavili naslednje cilje diplomskega dela: 

 preučiti poslovno načrtovanje, 

 analizirati povpraševanje po zasebnem varstvu predšolskih otrok, 
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 analizirati možnosti in zakonodajne zahteve za organizacijo zasebnega varstva predšolskih 

otrok, 

 realizirati izdelavo poslovnega načrta. 

1.2 Metode za doseganje ciljev  

Diplomska naloga zajema teoretični in praktični del, pri pripravi obeh delov pa smo se 
naslanjali zlasti na kvalitativne pristope. V teoretičnem delu smo z deskriptivno metodo 
povzeli in sintetizirali teoretične opredelitve in usmeritve različnih avtorjev na temo 
poslovnega načrtovanja ter tako pripravili temelj za oblikovanje poslovnega načrta.  

V praktičnem delu diplomskega dela smo poleg deskriptivne metode, s katero smo opisali 
poslovno idejo, uporabili tudi analitično in komparativno metodo, s katerima smo preučili 
posamezne dejavnike in elemente poslovnega načrta ter tudi predpise s tega področja. Kot 
osnovo za oblikovanje poslovnega načrta smo poleg teoretičnih ugotovitev in natančnega 
pregleda zakonodaje uporabili SWOT analizo, s katero smo izluščili prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti poslovne ideje zasebnega varstva predšolskih otrok. Z metodo 
polstrukturiranega intervjuvanja smo nato tudi preverili povpraševanje po oblikovani zasebni 
storitvi varstva predšolskih otrok, tako da smo intervjuvali pet staršev predšolskih otrok. V 
sklepnem delu smo podali odgovor na vprašanje upravičenosti realizacije poslovne ideje. 

1.3 Predpostavke in omejitve diplomske naloge  

Pri načrtovanju diplomske naloge smo predpostavili, da smo na osnovi teoretičnih virov 
pridobili dovolj znanja in usmeritev za oblikovanje poslovnega načrta s praktično vrednostjo. 
Predpostavili smo tudi, da smo v praktičnem delu pridobili dovolj sekundarnih virov za 
relevantno raziskavo tržišča in oblikovanje realnega poslovnega načrta ter da je evalvacija 
poslovne ideje tako primerna za prenos v prakso. 

Omejitve diplomske naloge so se nanašale zlasti na konkreten primer poslovne ideje. Omejili 
smo se na preučevanje možnosti in delovanja enega, konkretnega poslovnega subjekta, ki bi 
se v obalno-kraški regiji ukvarjal z zasebnim varstvom predšolskih otrok. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE POSLOVNEGA NAČRTOVANJA 

2.1 Osnove podjetništva 

Podjetništvo je osnovna dejavnost gospodarstva, katerega učinki se kažejo v različnih 
gospodarskih panogah, kot so zaposleni in nova delovna mesta, inovacija, sektorska dinamika 
in gospodarska rast. Majhna podjetja, ki nastajajo na podlagi poslovnih idej in zaznanih 
poslovnih priložnosti, h gospodarstvu prispevajo na različne načine, kot so odpiranje novih 
delovnih mest, dviganje stopnje inovativnosti in komercializacija inovacij, doprinos h 
gospodarski rasti in doprinos v velikostno strukturo podjetij z vidika večje fleksibilnost in 
dinamike gospodarskih subjektov (Drnovšek in Stritar 2007, 1). 

Podjetništvo je v praksi tesno povezano z ustanavljanjem novih podjetij, v katerih podjetniki 
materialno uresničijo svojo poslovno idejo, ki jo razvijejo v poslovno priložnost. Ustanovitev 
novega podjetja je tako osnovni prepoznavni znak podjetništva in rezultat poslovnega procesa 
identifikacije in evalvacije zaznane poslovne priložnosti, ki lahko predstavlja popolnoma nov 
proizvod ali pa modifikacijo že obstoječega (Timmons in Sponelli 2001, 12). 

2.1.1 Podjetniški proces 

Cilj in osnovna naloga podjetniškega procesa je poslovno idejo spremeniti v poslovno 
priložnost. Proces podjetništva se pri tem nikoli popolnoma ne zaključi oz. se neprestano 
ponavlja in prehaja od začetne do končne faze. Na uspešnost izvajanja podjetniškega procesa 
pa poleg dobre poslovne priložnosti vpliva tudi količina razpoložljivih sredstev in virov 
sredstev. V podjetniškem procesu je tako bistveno, da upoštevamo vse okoliščine, ki vplivajo 
na realizacijo poslovne ideje (Kropivšek idr. 2009, 396). 

Temeljni cilj podjetniškega procesa je pretvarjanje poslovnih zamisli in idej v poslovne 
priložnosti ter njihova realizacija (Glas 2002, 96). Model sodobnega podjetniškega procesa 
tako zajema štiri faze, vezane na razvoj poslovne ideje, in sicer (Kropivšek idr. 2009, 396): 

 poslovna ideja, 

 preverjanje poslovne ideje, 

 preverjena poslovna ideja (poslovna priložnost) in 

 realizacija poslovne ideje. 

Prva faza procesa zajema ustvarjanje poslovne ideje ali inovacije. Ko je poslovna ideja 
ustvarjena,  v drugi fazi sledi njeno preverjanje oz. preverjanje njenega poslovnega potenciala, 
ki vključuje tržno in tehnično preverjanje. S pomočjo poslovnega načrta iz druge faze 
preverjanja poslovne ideje pripravimo preverjeno poslovno idejo ali poslovno priložnost. 
Zadnja faza pokriva fazo realizacije poslovne ideje, ki zajema morebitno ustanovitev 
poslovne ideje s formiranjem delovne ekipe ter iskanjem in mobilizacijo virov in sredstev 
(Kropivšek idr. 2009, 396). 
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Slika 1: Faze razvoja poslovne ideje 

Vir: Kropivšek idr. 2009, 396. 

Zaradi izjemno visoke stopnje dinamike in posledične nepredvidljivosti današnjega 
poslovnega okolja prinaša podjetniška dejavnost visoka tveganja. Ta tveganja so precej 
manjša, če podjetnik dosledno izvaja vse faze podjetniškega procesa in ne preskakuje ali celo 
izpušča posameznih faz. Preden poslovno idejo realizira, mora zato opraviti zahtevno nalogo 
preverjanja te ideje. Začetnemu, površnemu preverjanju tehnološko-tržnih aspektov poslovne 
ideje sledi temeljitejše preverjanje poslovne zamisli. Te aktivnosti zajemajo izdelavo 
podrobnega akcijskega načrta, kjer natančno preverimo zlasti (Kropivšek idr. 2009, 397): 

 tehnično (ali je proizvod tehnično izvedljiv), 

 tržno (ali bo proizvod mogoče prodati) in 

 finančno (kakšen bo denarni tok prodaje) plat poslovne ideje. 
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Najboljši povod za ustanovitev podjetja je dobra poslovna ideja, ki jo realiziramo kot 
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Realizacija poslovne priložnosti

Ustanovitev podjetja Formiranje delovne 
ekipe

Iskanje in 
mobilizacija virov in 

sredstev

Poslovna priložnost iz poslovne ideje

Poslovna priložnost

Preverjanje poslovne ideje

Preverjanje podjetniškega 
potenciala poslovne ideje Tržno in tehnično preverjanje

Nastanek poslovne ideje

Ustvarjanje poslovne ideje oz. inovacije

Iz
de

la
va

 p
os

lo
vn

eg
a 

na
čr

ta
 



5 

čimer podjetje raste in se ohranja na trgu. Konkretizacijo razvoja poslovne ideje predstavlja 

poslovni načrt (Hougaard 2005, 24). 

2.1.3 Poslovna priložnost 

Poslovne ideje se v praksi manifestirajo kot poslovne priložnosti. Prve opredelitve poslovnih 

priložnosti, ki izhajajo iz klasične ekonomske teorije, pri tem podjetniško priložnost 

opredeljujejo kot razmere, v katerih se pojavijo nove dobrine, storitve, surovine ali 

organizacijske metode. Poslovne priložnosti lahko nastajajo zaradi novih informacij ali 

tehnologij, zaradi sprememb na trgu ali zakonodajnih, političnih in demografskih okoliščin. 

Podjetniške priložnosti nastajajo tudi zaradi razlik in sprememb v vedenju porabnikov 

(Drnovšek in Stritar 2007, 5). 

2.2 Poslovno načrtovanje  

Poslovno načrtovanje tako igra osrednjo vlogo v sodobnem podjetniškem procesu (Kropivšek 
idr. 2009, 396). Za podjetnika je bistveno, da svojo poslovno idejo temeljito preveri in da jo 
na sistematičen način razvije v pravo poslovno priložnost. Njegovo glavno orodje pri tem je 
izdelava poslovnega načrta.  

Poslovni načrt je pisni zapis pogledov in predpostavk glede poslovne ideje in glede poti, kako 
poslovno idejo uresničiti. Podjetnik v poslovnem načrtu opredeli cilje, ki so vezani na 
poslovno idejo, in strategije, za katere predvideva, da mu bodo pomagale pri doseganju teh 
ciljev (Kropivšek idr. 2009, 396). 

Poznamo več vrst poslovnih načrtov. Poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja na 
podlagi poslovne ideje se denimo razlikuje od poslovnega načrta za uvajanje novega izdelka 
oz. storitve že obstoječega podjetja (Kropivšek idr. 2009, 396). Kljub temu imajo različne 
vrste poslovnih načrtov veliko skupnih značilnosti (Rus in Rebernik 2005, 96).  
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3 RAZISKAVA TRŽIŠČA IN ZAKONODAJE 

3.1 Varstvo otrok kot tržna dejavnost – analiza trga  

Ko otroci dopolnijo starost 11 mesecev in do vstopa v šolo, jih lahko vključimo v predšolsko 
vzgojo v vrtcih, ki pa ni obvezna. Varstvo otrok lahko tako opravljajo javni in zasebni vrtci ali 
pa zasebni varuhi (Rakar idr. 2010). 

Na razpolago je več vrst zasebnega varstva, in sicer varstvo na otrokovem domu, individualno 
varstvo pri varuhu doma ali varstvo pri varuhu v manjši skupini. Zasebno varstvo najdejo 
starši sami ali s pomočjo organizacij, ki varuške in varuhe združujejo  pod svojim okriljem 
(STA 2013). 

Predšolsko vzgojo in izobraževanje je v preteklem šolskem letu izvajalo 979 vrtcev in 
njihovih enot, od tega je bilo 93 odstotkov javnih vrtcev in 7 odstotkov zasebnih (slika 1). V 
tem istem šolskem letu je v vrtcih delalo 10.782 zaposlenih, od tega 5.140 vzgojiteljev in 
5.642 pomočnikov vzgojiteljev (SURS 2015). 

 

Slika 2: Delež javnih in zasebnih vrtcev 

Vir: SURS 2015. 

3.1.1 Ponudba in povpraševanje 

Po podatkih SURS število v vrtec vpisanih otrok narašča, vendar manj kot v preteklosti. V 
vrtec je bilo v preteklem šolskem letu vključenih 76,8 odstotkov otrok (SURS 2015). V 
zadnjih 10 letih se je število otrok v vrtcih povečalo za kar 54,6 odstotkov. Strateški cilj EU 
2020 pri tem še ni dosežen, zato lahko pričakujemo še nekoliko povečan vpis (SURS 2015). 

Tudi kapacitete vrtcev so se v zadnjih letih povečale, vendar so vrtci še vedno zelo zasedeni. 
Večja potreba po prostih mestih je pri tem izražena v območjih z več delovnimi mesti in 

93%
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Javni vrtci Zasebni vrtci
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posledično gostejšo poselitvijo ter kjer je na razpolago malo kapacitet. Čakalno dobo za vrtec 
je sicer težko posplošiti, saj se od vrtca do vrtca spreminja (Bratuž 2016). 

Tudi raziskava Rakar in sodelavcev (2010) kaže, da je v vrtec vključenih 70 odstotkov 
slovenskih predšolskih otrok. Število v vrtec vključenih otrok pa narašča tudi z višjo 
izobrazbo staršev ter z višjo stopnjo urbanizacije kraja. Podpovprečen delež v vrtec vključenih 
otrok tako beležimo le pri starših z osnovnošolsko izobrazbo. Največji delež v vrtec 
vključenih otrok je med otroki v večjih mestih, kjer znaša delež vključenosti 80 odstotkov. 
Največ otrok je v vrtec vključenih v Mariboru in Ljubljani, nekoliko manj pa v primestnih 
okoljih. 

Slaba četrtina slovenskih otrok po podatkih SURS (2015) ni vpisanih v vrtec, torej starši za 
njihovo varstvo poskrbijo na druge načine. Razlogi, da otroci niso vključeni v vrtec, so 
različni. Raziskava Rakar s sodelavci (2010) kaže, da je slaba polovica od teh otrok v varstvu 
drugje in slaba četrtina pri starših na porodniškem dopustu. Slaba desetina otrok ni vključena 
v vrtec, ker zanje ni prostega mesta, in zelo majhen delež otrok ni v vrtcu zaradi neustreznega 
delovnega časa. Polovico otrok, ki niso vključeni v vrtec, varujejo stari starši, dobro tretjino 
pa eden od staršev. Večina otrok, ki niso vključeni v vrtec, je tako v varstvu pri domačih, 
redkeje pa so otroci v plačanem varstvu, in sicer je 1,4 odstotka otrok v takem varstvu na 
lastnem domu, 2,0 odstotka otrok pa v varstvu na domu varuha. 

Kot ugotavlja Rakar s sodelavci (2010), se varstva na domu varuha poslužuje 2,9 odstotka 
staršev, torej je v varstvu pri varuhih okoli 742 otrok v Sloveniji. Na seznamu varuhov 
predšolskih otrok na domu, vpisanih v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport (v nadaljevanju MIZS), pa je bilo do februarja 2016 vpisanih 310 varuhov, in sicer po 
letih (MIZS 2016c): 

 18 v letu 2008, 

 36 v letu 2009, 

 40 v letu 2010, 

 51 v letu 2011, 

 120 v letu 2012, 

 8 v letu 2013, 

 10 v letu 2014, 

 25 v letu 2015 in 

 2 v letu 2016. 

Raziskava Rakar in sodelavcev (2010) še kaže, da je vrsta varstva zunaj vrtca pogojena z 
materialnim položajem staršev. Starši s slabšim materialnim statusom namreč otroke 
pogosteje dajejo v varstvu k bližnjim, starši z boljšim materialnim statusom pa se odločajo za 
plačane oblike varstva (Rakar idr. 2010). 
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3.1.2 Cene 

Veliko staršev vrtec ocenjujejo kot velik problem (22,7 odstotkov) ali celo kot zelo velik 
problem (20,9 odstotkov) (Rakar idr. 2010). Cene vrtcev se pri tem po celi Sloveniji bistveno 
razlikujejo, zato težko govorimo o povprečju, ker se pojavljajo bistvena odstopanja od njega. 
Cene so pogojene zlasti z deležem sofinanciranja občin, ti pa med občinami zelo nihajo 
(Bratuž 2016). 

Kako se financirajo vrtci, določa zakon. V ceno programa morajo biti po zakonu vključeni 
celoten obseg bivanja in dela v vrtcu, razen sredstev za stroške prostora in opreme. Kritje teh 
stroškov mora zagotavljati občina kot ustanoviteljica. Vrtec ceno za otroka določi kot 
kvocient med vrednostjo posameznega programa in normativnim številom otrok tega 
programa (Bratuž 2016). 

Pogoje za razvrstitev v dohodkovni razred določa MIZS za vsako leto posebej glede na 
dohodek na družine. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so plačila vrtca oproščeni v 
celoti. Skoraj polovica družin (46,7 odstotkov) se pri tem umešča v prvi, drugi ali tretji 
plačilni razred ter plačuje med 10 in 30 odstotkov cene programa. Dobra četrtina staršev (26,7 
odstotkov) pade v sedmi in osmi razred, za katera MIZS določa med 70 in 80 odstotkov cene 
programa (Rakar idr. 2010). Od določenih cen starši plačajo delež, ki je določen glede na 
standard družine, delež do polne cene programa pa plača občina. Če sta v vrtec vključena dva 
otroka, za drugega otroka 70 odstotkov cene pokrije občina, za vsakega naslednjega pa 
pokrije celoten strošek (Bratuž 2016). 

Podatki iz leta 2010 kažejo, da za vrtec do 100 EUR mesečno plačuje 39 odstotkov družin, do 
150 EUR mesečno 61 odstotkov družin, do 200 EUR mesečno 70 odstotkov družin, več kot 
200 EUR mesečno 30 odstotkov družin. Bistveno je plačila za vrtec zmanjšal Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05), ki je v primeru 
vključitve več kot enega otroka v vrtec določil oprostitev dela plačila stroškov varstva za 
drugega otroka. Tako so se do leta 2014 zmanjševala plačila za vse otroke (Rakar idr. 2010). 

Cene vrtcev torej predlagajo vrtci sami, določajo pa jih občine, zaradi česar se cene tako 
razlikujejo. Občine lahko pomagajo tudi z dodatnim sofinanciranjem. Najvišje cene vrtca 
najdemo v Ljubljani, kjer znaša cena za prvo starostno obdobje 485 EUR, cena za drugo 
starostno obdobje pa 346 EUR. Dejanska cena vrtca, ki jo pri tem plačajo starši, je odvisna od 
dohodninskega razreda družine. Prebivalci Mestne občine Ljubljana dobijo pri tem še dodano 
subvencijo. Nekoliko nižje kot ljubljanske cene vrtcev so mariborske cene, podobne 
ljubljanskim cenam so koprske cene (Bratuž 2016). 

Cene zasebnega varstva so prav tako zelo različne; po nekaterih podatkih naj bi bile v 
povprečju precej višje od cen javnih in tudi zasebnih vrtcev (STA 2013), po drugih podatkih 
pa nižje (Stražišar 2008).  
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3.1.3 Prosta mesta in ceniki v občini Piran 

Maja 2016 je bilo v Občini Piran na čakalnem seznamu za prvo starostno obdobje pet otrok in 
devet prostih mest, za drugo starostno obdobje pa en otrok na čakalnem seznamu in 25 prostih 
mest. Vendar pa so bila prosta mesta skoncentrirana v štirih enotah, in sicer osem v vrtcu 
Osnovne šole Sečovlje, trinajst v Vrtcu Morje Lucija, sedem v enoti Ježek Vrtca Morje 
Lucija, šest v Vrtcu Mornarček Piran in eno v enoti Barčica Vrtca Mornarček Piran. V ostalih 
devetih enotah piranskih vrtcev ni bilo prostih mest (MIZS 2016a). 

3.2 Zakonodaja  

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07) in Zakon o vrtcih (ZVrt, Uradni list 
RS, št. 100/05). ZOFVI ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja 
na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05) pa ureja 
predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih. Urejanje predšolske vzgoje zajema 
naloge vrtcev, cilje in načele, vrste možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoje za 
izobrazbo strokovnih delavcev, delovne obveznosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, 
zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu ipd.. Posamezna druga vprašanja podrobneje 
urejajo različni drugi podzakonski predpisi. 

Tudi za varovanje predšolskih otrok na domu moramo pridobiti ustrezen status varuha, 
pravno podlago za pridobitev statusa pa predstavljata ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05) in 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 
list RS, št. 73/00). Pristojni organ za regulacijo dejavnosti dnevnega varstva je MIZS. 

3.2.1 Ustanovitev vrtca ali varstva otrok na domu 

Za ustanovitev vrtca se moramo najprej v sodni register vpisati kot pravna oseba, nato pa 
lahko začnemo s postopkom vpisa v razvid izvajalcev vrtcev, ki ga vodi MIZS (40. člen 
ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07). 

3.2.2 Vpis v razvid ali register 

Ustanovitelj zasebnega vrtca mora na obrazcu s spletne strani MIZS vložiti predlogo za vpis v 
razvid ter predlogu predložiti ustanovitveni akt, obrazce o izpolnjevanju pogojev ter izjavo o 
predpisani usposobljenosti strokovnih delavcev.   

Zakon predvideva in ureja tudi dejavnost varovanja otrok na domu (ZVrt, Uradni list RS, št. 
100/05, 24. člen). Posameznik tako lahko opravlja varstvo predšolskih otrok brez javno 
veljavnega programa. Za varovanje otrok na domu ter legalno opravljanje varstva predšolskih 
otrok ustrezen status varuha pridobimo z vpisom v register varuhov predšolskih otrok, o 
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čemer se izda odločba. Dejavnost se nato opravlja skladno z Zakonom o gospodarskih 
družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09). 

3.2.3 Pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti 

Pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje oz. vrtca ter pogoji za 
opravljanje varovanja predšolskih otrok na domu predstavljajo temeljno odločitveno osnovo 
za poslovno načrtovanje varstva otrok. Pogoji za ustanovitev vrtca so ostrejši, vendar 
omogočajo pridobitev koncesije in s tem sofinanciranje dejavnosti. Varovanje otrok na domu 
ne omogoča pridobivanja tovrstnih sredstev, vendar so pogoji za opravljanje dejavnosti manj 
zahtevni. 

Vrtec 

Ustanovitev vrtca zahteva upoštevanje pogojev glede prostora in opreme po Pravilniku 
(Uradni list RS, št. 73/00). Pravilnik določa pogoje za zemljišče, stavbo, prostor za otroke, 
opremo, prostor za strokovne delavce. V stavbi vrtca morajo biti ločeni prostori za otroke 
prvega in drugega starostnega obdobja ter skupni prostori (garderoba, igralnica, terasa ipd.), 
poleg tega pa tudi prostori za strokovne delavce, upravni prostori, gospodarski prostori in 
komunikacijske poti. 

V zasebnem vrtcu praviloma delajo zlasti vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalcev 
pa je manj. Vsi zaposleni morajo pri tem izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje zakon, in imeti 
opravljen strokovni izpit. Pogoji za vzgojitelja zajemajo višješolsko ali visokošolsko 
izobrazbo s področja predšolske vzgoje, pogoji za pomočnika vzgojitelja pa srednjo strokovno 
izobrazbo predšolske vzgoje ali pa maturo in poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. 
Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (psiholog, pedagog, 
socialni delavec, defektolog) in pedagoško izobrazbo. Za zasebne vrtce s programi po 
posebnih pedagoških načelih ne veljajo isti kadrovski pogoji, ampak tisti, ki jih predpisuje 
posamezno mednarodno združenje, ki program priznava (MIZS 2016b). 

V ustanovitvenem aktu moramo navesti program vrtca, pri čemer lahko izvajamo Kurikulum 
za vrtce (1999) ali kak drug program. Če se odločimo za drug program, ga mora potrditi 
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje (13. člen ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05). Za 
izvajanje programa po specifičnih pedagoških načelih, kot so Montessori pedagogika, 
Waldorfska pedagogika ali Steiner, moramo Strokovnemu svetu predložiti potrdilo 
mednarodnega združenja o ustreznosti programa. 

Varstvo na domu 

Pogoji za vpis v register varuhov predšolskih otrok in legalno opravljanje dejavnosti varstva 
predšolskih otrok na domu se nanašajo na strokovno kvalifikacijo in prostore (MJU 2016a). 
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Za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok na domu moramo končati srednje strokovno ali 
splošno izobraževanje s poklicno kvalifikacijo (MJU 2016a). 

Pogoji, ki se nanašajo na prostore za varstvo predšolskih otrok, določajo, da lahko varuh 
predšolskih otrok izvaja svojo dejavnost v (MJU 2016a): 

 stanovanju eno- ali večstanovanjske stavbe, ki ima veljavno uporabno dovoljenje, 

 prostorih, ki izpolnjujejo pogoje za vrtce, ter 

 poslovnih prostorih z igralnico, sanitarijami in garderobo. 

Da se lahko v istem objektu registrirata dva varuha, morata dejavnost opravljati v dveh 
stanovanjih. Skupina varovanih otrok mora biti namreč manjša od števila otrok v oddelku 
vrtca. En varuh lahko varuje do šest otrok, na posamezno stanovanje pa lahko dela samo en 
varuh (MJU 2016a). 

V primeru spremembe naslova je treba vložiti novo vlogo in priložiti dokazila za nov objekt, 
v katerem bo potekalo varstvo otrok (MJU 2016a). 
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4 OPREDELITEV BODOČEGA POSLOVNEGA SUBJEKTA IN NJEGOVE 

DEJAVNOSTI 

4.1 Namen in cilji poslovnega subjekta 

Namen poslovnega subjekta, ki je predmet poslovnega načrta, je opravljanje temeljnih nalog 
varstva otrok. 

4.2 Opis dejavnosti podjetja 

Podjetje bo opravljalo varstvo predšolskih otrok. Pri določanju dejavnosti podjetja se tako 
odločamo med dvema dejavnostma, in sicer med: 

 dejavnostjo predšolske vzgoje (SKD P85.100) oz. dejavnostjo zasebnega vrtca in 

 dejavnostjo dnevnega varstva otrok (SKD Q88.910) oz. varovanja otrok na domu. 

Dejavnost predšolske vzgoje (SKD P85.100) sodi med dejavnosti, za katere so predpisani 
vstopni in drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti. Pri ustanavljanju podjetja in 
njegovem poslovanju bomo tako upoštevali predpise in pogoje ZOFVI (Uradni list RS, št. 
16/07) in ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05). Kot zasebni vrtec lahko začnemo (tako kot javni 
vrtec) svojo dejavnost opravljati po vpisu v razvid pri MIZS. Za vpis v razvid moramo kot 
poslovni subjekt izkazati, da izpolnjujemo predpisane pogoje glede zaposlenih, prostora in 
opreme (MJU 2016a). 

Tudi dejavnost dnevnega varstva otrok (SKD Q88.910) sodi med dejavnosti, za katere so 
predpisani vstopni in drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti, vendar je področje 
manj regulirano. Pri ustanavljanju podjetja in njegovem poslovanju bomo upoštevali predpise 
in pogoje ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05). Kot varuh predšolskih otrok na domu lahko svojo 
dejavnost začnemo opravljati po vpisu v register varuhov predšolskih otrok pri MIZS (MJU 
2016b). 

4.3 Organizacija in izvajanje dejavnosti 

Bodoči poslovni subjekt bo organiziran v obliki samostojnega podjetnika posameznika, tj. kot 
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega 
podjetja (3. člen ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09). Predvideno je, da bi bila v podjetju 
zaposlena še ena oseba ter da bi v varstvu sprejeli 12 otrok. Obe zaposleni imata srednjo 
strokovno izobrazbo predšolske vzgoje.  
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4.3.1 Osrednja dilema organizacije in izvajanja dejavnosti 

Pri načrtovanju organizacije in izvajanja dejavnosti naletimo na osnovne omejitve obeh 
odprtih možnosti, in sicer: 

 predvideni zaposleni s srednjo strokovno izobrazbo predšolske vzgoje ne izpolnjujeta 

kadrovskih pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega vrtca; 

 dejavnosti varovanja otrok na domu ne moreta opravljati dve osebi v eni stanovanjski 

enoti, ampak  morata zagotoviti ločeni stanovanji oz. igralnici. 

4.3.2 SWOT analiza kot orodje odločanja 

Dilemo organizacije in izvajanja dejavnosti razrešujemo s pomočjo SWOT analize obeh 
možnosti. 

Med prednostmi zasebnega vrtca izpostavljamo dobre možnosti subvencije, možnost sprejema 
skoraj neomejenega števila otrok ter ustaljenost možnosti za porabnike. To pomeni, da se 
večina staršev odloči otroka vpisati v vrtec, zato imamo več potencialnih porabnikov. Zasebni 
vrtec pa prinaša tudi slabosti, med katerimi so prvi zahtevni kadrovski pogoji, zaradi katerih 
bi morali zaposliti vsaj enega strokovnega delavca z ustrezno izobrazbo. Pripraviti bi bilo 
treba tudi vzgojni program ali pa podrobno preučiti že veljavni kurikulum. Prav tako bi bilo 
treba podrobno preučiti prostorske zahteve. Zakonodaja na tem področju predpisuje celo 
temperaturo, odstotek naravne in umetne svetlobe, višino stropa, stikal. Določeno je, koliko 
kvadratnih metrov moramo zagotoviti na enega otroka, kakšna je igralnica, kako široka je 
previjalna miza. Ustrezne prostore je zato zelo težko najti. Ustanovitev zasebnega vrtca tako 
zaradi kadrovskih in prostorskih pogojev zahteva visoko investicijo, in sicer najmanj med 
25.000 in 30.000 evri za dva oddelka (Žibert 2015). Največja priložnost zasebnega vrtca je 
možnost neposrednega širjenja dejavnosti, lahko pa v primerjavi z javnim vrtcem 
uporabljamo tudi različne vzgojne programe in ponudimo nadstandardne storitve. Med 
nevarnostmi izpostavljamo zlasti težave pri izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter konkurenco 
javnih vrtcev, ki ponujajo ugodnejše storitve (preglednica 1). 
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Preglednica 1: SWOT analiza za dejavnost SKD P85.100 (zasebni vrtec) 

Prednosti Slabosti 

Dobre možnosti subvencije 

Možnost sprejema skoraj neomejenega 
števila otrok 

Ustaljenost možnosti za porabnike 

Zahtevni kadrovski pogoji 

Potreben potrjen vzgojni program 

Zahtevnejši prostorski pogoji (zemljišče, 
igrala, lega, različni prostori za otroke 
različnih starostnih skupin in strokovne 
delavce …) 

Visoka investicija 

Priložnosti Nevarnosti 

Širitev dejavnosti 

Uporaba različnih vzgojnih programov 

Nadstandard 

Težave pri izpolnjevanju vseh zahtevanih 
pogojev (kadrovskih, prostorskih, 
programskih) 

Konkurenca javnih vrtcev 
 

Največja prednost dejavnosti zasebnega varuha na domu so manj zahtevni kadrovski, 
programski in prostorski pogoji. Investicija je tako manjša, priprave pa krajše. Dejavnost 
namreč lahko opravljamo v stanovanju, programa sploh ne potrebujemo, delo pa lahko 
opravljamo s strokovno izobrazbo predšolske vzgoje. Zaradi manjšega kadra in manjšega 
števila otrok ter blažje regulacije je bistveno manj administrativnega dela. Za začetek dela 
potrebujemo prostor, registracijo dejavnosti ter vpis v register. Največja slabost so vprašljive 
možnosti subvencije, čeprav zakon predvideva subvencijo občin tudi za zasebne varuhe na 
domu, to velja le za otroke na čakalni listi, hkrati pa pogoje za sofinanciranje v veliki meri 
določajo občine same. Omejitev na šest otrok in enega varuha prav tako pomeni slabost, saj je 
z manjšo skupino porabnikov težje pokriti stroške ter ustvariti dobiček, oblika dejavnosti pa 
tudi ne omogoča nobene možnosti širitve dejavnosti; razen v obliki višanja standarda. Iz 
omejitev, ki pomenijo slabosti, pa izhajajo tudi priložnosti, ki so vezane na majhno skupino 
otrok. To je v prvi vrsti individualna obravnava vsakega otroka ter resno sodelovanje s starši, 
ki omogoča prilagajanje njihovim potrebam in željam. Možen bi bil tudi sprejem otrok iz 
tujejezičnih skupin, velike možnosti bi imeli tudi pri prilagajanju programa varstva. Pri 
oblikovanju programa bi lahko bili zelo inovativni ter se osredotočali na ustvarjanje unikatnih 
konkurenčnih prednosti. Nevarnosti so vezane zlasti na stroškovno upravičenost poslovne 
ideje, saj je z manjšim številom otrok težje pokriti stroške, visoka cena pa lahko odvrne še več 
porabnikov (preglednica 2). 
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Preglednica 2: SWOT analiza za dejavnost SKD Q88.910 (zasebni varuh na domu) 

Prednosti Slabosti 

Manj zahtevni kadrovski pogoji 

Manj zahtevni prostorski pogoji 

Potrjeni vzgojni program ni potreben 

Manjša investicija 

Dejavnost lahko opravljamo v stanovanju 

Manj administrativnega dela, ker je 
dejavnost manj regulirana 

Manj možnosti kršenja pogojev, ker je 
dejavnost manj regulirana 

Vprašljive možnosti subvencije 

Omejitev na šest otrok 

Ni možnosti širitve dejavnosti 

Priložnosti Nevarnosti 

Individualna obravnava otroka 

Možnost sprejema češko, rusko, italijansko, 
nemško in angleško govorečih otrok zaradi 
individualne obravnave 

Tesno sodelovanje s starši zaradi majhnosti 
skupine 

Velike možnosti in svoboda pri prilagajanju 
programa varstva, inovativnost 

Prenizki dohodki zaradi manjšega števila 
otrok 

Previsoka cena zaradi manjšega števila otrok 

 

4.4 Posebna oblika varstva kot glavna konkurenčna prednost 

Zaradi omejitve števila otrok na šest bomo morali za storitev varstva otrok postaviti visoko 
ceno, da si bomo povrnili stroške in ustvarili dobiček. Višjo ceno bomo skušali upravičiti s 
posebno obliko varstva, ki jo bomo oblikovali v svojo glavno konkurenčno prednost. Posebno 
obliko varstva pri tem razumemo kot visoko individualizirano varstvo otrok, saj lahko takšen 
pristop zaradi majhnosti skupine realiziramo, medtem ko konkurenti z večjim številom otrok 
porabnikom take storitve ne morejo nuditi. 

V namen oblikovanja posebne oblike varstva smo opravili intervjuje s petimi starši, da smo 
izluščiti prioritete, na podlagi katerih se starši odločajo za ponudnika varstva otrok, ter 
njihove želje za vsebino storitve. 

Med prioritetami, ki jih upoštevajo pri izbiri varstva, starši navajajo vzgojiteljico, velikost 
skupine, občutek, da so otroci ljubljeni, varnost, socializacijo otroka, strokovno osebje, 
bližino varstva, vsebino programa, standard, metode, delovni čas in ceno. Starši pri storitvi, ki 
jo koristijo zdaj, pogrešajo telesni stik zaradi strahu vzgojiteljic in njihovo prijaznost, dobro 
vzgojo in programe za razvoj otroka ter bolj fleksibilen delovni čas. Pri oblikovanju 
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konkurenčne prednosti bi se lahko ravnali po vseh teh željah in potrebah ter staršem ponudili 
natanko takšno storitev, kot bi si jo želeli. Pomembno vlogo pri tem bi imela ustrezna 
promocija, saj bi morali porabnike prepričati v to, da za višjo ceno nudimo tudi bistveno bolj 
kakovostno in individualizirano storitev. 
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5 NAČRT ODPRTJA PODJETJA IN FINANCIRANJE  

5.1 Pridobivanje finančnih sredstev  

Občina lahko zasebnemu vrtcu na osnovi potreb po predšolski vzgoji skladno z ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07, 73.–77. člen) podeli koncesijo. Če kot zasebni vrtec pridobimo 
koncesijo, lahko opravljamo dejavnost javne službe in imamo enak program kot javni vrtec, 
tj. izvajamo javno veljavni program, ki je opredeljen v Kurikulumu za vrtce. S posebno 
pogodbo o koncesiji med občino in vrtcem se pri tem opredeli količina sredstev, ki jih vrtcu 
zagotovi občina. Kot zasebni vrtec s koncesijo lahko pridobimo pravico do financiranja iz 
proračunov lokalnih skupnosti, če izpolnjujemo pogoje (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05, 34. 
člen). 

Zakon predvideva tudi sofinanciranje plačil staršev za varstvo otroka pri varuhu na domu, če 
je otrok uvrščen na čakalni seznam, ker ni sprejet v javni vrtec. Subvencija se zagotavlja iz 
proračuna občine, in sicer varuh prejme 20 odstotkov cene vrtca, v katerega bi bil otrok sicer 
vključen. Podrobnejše pogoje za sofinanciranje varstva  pri varuhu se določi v pogodbi med 
občino in varuhom (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05, 24b. člen). Financiranje varuha pa je 
neobvezna usmeritev, zagotavljanje sredstev varuhu predšolskih otrok je manj formalizirano 
kot financiranje zasebnega vrtca. Vlogo za pridobitev finančnih sredstev poda varuh na občini 
oz. občinam, v katerih imajo starši stalno prebivališče (MIZS 2011). 

5.2 Bilance stanja in uspeha 

V namen poslovnega načrtovanja smo na podlagi pridobljenih podatkov izdelali hipotetične 
bilance uspeha (priloga 1). Na osnovi vseh predvidenih stroškov smo postavili ceno storitve. 

5.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev 

V stroške blaga, materiala in storitev zajemamo stroške porabljenega materiala in stroške 
storitev. 

Med stroški porabljenega materiala predvidevamo: 

 stroške hrane za otroke, 

 stroške električne energije, 

 stroške vode in 

 stroške materiala (igrač, didaktičnih pripomočkov, barv, škarij, listov, kahlic, 

pripomočkov za nego otroka). 

Letne stroške hrane za otroke ocenjujemo na 6.336 evrov, stroške električne energije na 600 
evrov, stroške materiala (igrač, didaktičnih pripomočkov, barv, škarij, listov, kahlic, 
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pripomočkov za nego otroka ipd.) pa na 1.200 evrov. Skupni letni stroški porabljenega 
materiala bi znašali 8.436 evrov (preglednica 3): 

Preglednica 3: Stroški porabljenega materiala 

Vrsta stroška Izračun Vrednost 

Hrana za otroke na leto 4 EUR na dan x 6 otrok x 22 dni na 
mesec x 12 mesecev 

6.336 EUR 

 Električna energija  50 EUR na mesec x 12 mesecev 600  EUR 

Voda 25 EUR na mesec x 12 mesecev 300 EUR 

Stroški materiala (igrače, didaktični 
pripomočki, barve, škarje, listi, kahlice, 
pripomočki za nego otroka)  

/ 1.200 EUR 

Skupaj  8.436 EUR 
 

Med stroški storitev predvidevamo: 

 stroške najema, 

 stroške telefona in interneta, 

 stroške oglaševanja, 

 stroške varnosti pri delu in požarne varnosti. 

Za letne stroške najemnine predvidevamo 3.000 evrov, za telefon in internet 300 evrov, za 
oglaševanje 85 evrov in za varnost pri delu in požarno varnost 240 evrov. Skupaj za stroške 
storitev predvidevamo 3.625 evrov (preglednica 4). 

Preglednica 4: Stroški storitev 

Vrsta stroška Izračun Vrednost 

Najemnina  250 EUR na mesec x 12 mesecev  3.000 EUR 

Telefon in internet  25 EUR na mesec x 12 mesecev 300 EUR 

Oglaševanje (Radio CAPRIS) 10 EUR snemanje 

15 EUR predvajanje x 5 

85 EUR 

Varnost pri delu in požarna varnost  240 EUR 

Skupaj:  3.625 EUR 
 

5.2.2 Odpisi vrednosti  

Pri odpisih vrednosti predvidevamo amortizacijo opreme, in sicer: 

 amortizacijo pohištva (mize, stoli, lestenci, police, kopalniška oprema, garderoba) in  

 amortizacijo računalnika. 
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Za amortizacijo opreme predvidevamo letno 1.000 evrov za pohištvo in 300 evrov za 
računalnik. Skupno za odpise vrednosti predvidevamo 1.300 evrov letno (preglednica 5). 

Preglednica 5: Odpisi vrednosti 

Vrsta stroška Izračun Vrednost 

Amortizacija pohištva (mize, stoli, 
lestenci, police, kopalniška oprema, 
garderoba)  

5.000 EUR x 20 odstotkov (enakomerna 
časovna amortizacija na pet let) 

1.000 EUR 

Amortizacija računalnika  600 EUR x 10 odstotkov amortizacije 
(enakomerna časovna amortizacija na pet let) 

300 EUR 

Skupaj  1.300 EUR 
 

5.2.3 Drugi odhodki 

Med drugimi poslovnimi odhodki predvidevamo: 

 prispevke za socialno varnost podjetnika in 

 druge stroške (malica in prevoz). 

Prispevki za socialno varnost bodo letno predvidoma znašali 4.053 evrov, stroški malice 
1.584 evrov in stroški prevoza na delo 586,05 evrov. Skupaj bodo drugi poslovni odhodki 
predvidoma znašali 2.170 evrov (preglednica 6). 

Preglednica 6: Drugi poslovni odhodki 

Vrsta stroška Izračun Vrednost 

Prispevki za socialno varnost podjetnika  338 EUR x 12 mesecev 4.053 EUR 

Drugi stroški (malica) Malica 6 EUR x 22 dni x 12 mesecev 1.584 EUR 

Drugi stroški (prevoz na delo) 6 km x 0,37 EUR x 22 dni x 12 
mesecev 

586,08 EUR 

Skupaj  2.170,08 EUR 
 

5.2.4 Drugi prihodki  

Z naslova subvencij, dotacije in podobnih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki, 

predvidevamo prihodek v višini 2.000 evrov letno. 

5.2.5 Čisti prihodki od prodaje 

Na osnovi izračuna stroškov ter drugih prihodkov smo določili ceno vrtca 420 evrov za 
celodnevni program. 
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Zakon predvideva možnost subvencije občine za znižano plačilo vrtca, vendar občina Piran ne 
objavlja pravilnika o tovrstnih subvencijah ter subvencijo predvideva zgolj za štiri zavode s 
področja predšolske vzgoje (Občina Piran 2016). Stanje prostih mest v vrtcih Občine Piran 
tudi kaže, da prosta mesta so, zakon pa občino k subvenciji zavezuje le za otroke na čakalnem 
seznamu javnega vrtca (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05, 24b. člen) 

V varstvo bi sprejeli šest otrok, kar bi letno prinašalo čisti prihodek od prodaje na domačem 
trgu v višini 30.240 evrov: 

6 ×  420  × 12  = 30.240  

Neobdavčen dohodek podjetnika na osnovi podanih izračunov znaša 12.666 evrov letno in 
1.055,5 evra mesečno, kar zadovoljuje finančne potrebe in pričakovanja podjetnika. 
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6 SKLEP 

Podatki o zasedenosti, prostih mestih in otrocih v čakalnih vrstah za vrtec kažejo na relativno 
neuravnoteženost ponudbe in povpraševanja na področju varstva predšolskih otrok. Otroci se 
lahko v Sloveniji z 11 meseci vključijo v organizirano predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih 
vrtcih, vendar pa vpis v vrtec ni obvezen in otroci lahko ostanejo v varstvu tudi pri sorodnikih 
ali zasebnih varuhih. Na osnovi neuravnoteženosti ponudbe in povpraševanja po vrtcih smo v 
diplomskem delu pripravili poslovni načrt za zasebno varstvo otrok, tako da smo poslovno 
idejo ovrednotili s stališča zakonodaje in na osnovi raziskave tržišča. S pregledom zakonodaje 
smo identificirali prvo dilemo, in sicer smo se odločali med dvema dejavnostma, in sicer med 
dejavnostjo predšolske vzgoje oz. zasebnega vrtca ter dejavnostjo dnevnega varstva otrok oz. 
zasebnega varuha. Za obe dejavnosti so predpisani vstopni in drugi pogoji za začetek 
opravljanja, vendar so zlasti kadrovski, programski in prostorski pogoji pri dejavnosti 
zasebnega vrtca presegali naše vire. S pomočjo SWOT analize smo se med danima 
možnostma opredelili za dejavnost zasebnega varuha otrok na domu, ki prav tako prinaša 
pomembni omejitvi, in sicer da lahko delo varuha opravlja le ena oseba v eni stanovanjski 
enoti in da lahko sprejme največ šest otrok. 

Finančni del poslovnega načrta smo tako zasnovali za dejavnost zasebnega varuha otrok na 
domu ter predvideli sprejem šestih otrok. Zaradi visoke omejitve števila otrok smo predvideli 
višjo ceno storitve v primerjavi z drugimi oblikami varstva, ki smo jo upravičili z zasnovo 
posebne oblike varstva kot glavne konkurenčne prednosti. Posebno obliko varstva smo 
oblikovali na osnovi polstrukturiranih intervjujev s starši predšolskih otrok, ki med 
prioritetami varstva navajajo tesni stik z vzgojiteljico in njeno prijaznost, majhnost skupine, 
občutek, da so otroci ljubljeni, varnost, boljšo socializacijo otroka, bližino varstva, vsebino 
programa, standard, metode in fleksibilnejši delovni čas. Rezultati in ugotovitve so pri tem 
vezani predvsem na konkretni primer poslovne ideje, zato je posploševanje na širše poslovno 
okolje zelo omejeno. 

Diplomsko delo pa prinaša poleg svoje praktične vrednosti za podjetnika tudi realizacijo 
modela poslovnega načrtovanja po osnovnih fazah podjetniškega procesa. Z izpostavljanjem 
dilem pri soočanju z zakonodajnimi vidiki dejavnosti utemeljuje potrebo po raziskovanju 
procesov poslovnega načrtovanja in po generiranju modelov, ki omogočijo pravočasno 
identifikacijo tovrstnih dilem in predstavljajo pomembno podporo podjetniški dejavnosti. 
Predstavljeni teoretični koncept podjetniškega načrtovanja se je izkazal kot uporaben in 
koristen, kar utemeljuje smiselnost nadaljnje evalvacije in raziskovanja faznega procesa 
realizacije poslovne ideje. Posebej koristni so poenostavljeni in preprosti modeli, po katerih 
lahko svojo poslovno idejo ovrednotijo samostojni podjetniki, ki za seboj nimajo 
korporacijske podpore. Teoretične ugotovitve in teoretični modeli, ki jih ustvarjamo na osnovi 
raziskovalnih projektov v stroki, manjšim poslovnim subjektom predstavljajo osnovi vir 
informacij in znanja za njihove poslovne projekte. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Vloga za vpis v register varuhov predšolskih otrok 

Priloga 2: Polstrukturirani vprašalnik za potencialne porabnike 

Priloga 3: Bilance stanja in izkaz poslovnega uspeha 

 





Priloga 1 

 

VLOGA ZA VPIS V REGISTER VARUHOV PREDŠOLSKIH OTROK 

 

IME IN PRIIMEK VLAGATELJA:  

 

PODATKI O NASLOVU: ____________________________________________________________ 

Ulica in hišna številka: _______________________________________________________________ 

Poštna številka in kraj: _______________________________________________________________ 

Občina: ___________________________________________________________________________ 

 

Telefon: ______________________ 

E-naslov: _____________________ 

 

Na podlagi 24 a člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB in novele) vlagam naslednji   

 

PREDLOG ZA VPIS V REGISTER VARUHOV PREDŠOLSKIH OTROK 

 

I. Podatki o varuhu predšolskih otrok  

Ime in priimek varuha predšolskih otrok: 

 

Rojstni podatki: 

 

Spol: 

 

EMŠO:  
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II. Podatki o izobrazbi  

Pridobljena izobrazba: 

 

 

III. Podatki o prostoru, kjer se bo izvajalo varstvo otrok  

Varstvo otrok se bo izvajalo (obkrožite a, b ali c): 

 

a) v stanovanju; naslov in kraj: ____________________________________________________, 
objekt stoji na parc. št.: ___________ k. o. ______________, št. stanovanja: ________, v ___ 
nadstropju;  

Stanovanje je v moji lasti/v najemu/drugo (podčrtajte oz. napišite) 

 

b) stanovanjski hiši; naslov in kraj: ______________________________________________, 
parc. št. _________ k.o. ___________ 

Navedite prostore, v katerih se bo izvajalo varstvo otrok, skupno kvadraturo in njihovo 
lokacijo v hiši (npr. soba, 30 m2 v pritličju):   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Stanovanjska hiša je v moji lasti/v najemu/drugo (podčrtajte oz. napišite)) 

 

c) v drugih prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za vrtce:  

naslov in kraj: ____________________________________________________________  
parc. št. _________ k. o. ________; vrsta objekta: _______________________________;  

Navedite prostore, skupno kvadraturo in njihovo lokacijo v objektu (npr. soba, 40 m2, v  
pritličju): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Prostori so v moji lasti/v najemu/drugo (podčrtajte oz. napišite) 

 

IV. Predviden začetek izvajanja varstva otrok 

Navedite predviden datum začetka opravljanja dejavnosti: _____________________________ 

 

Prilagam: 

- dokazilo o izobrazbi (kopija) 

- izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper 
spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev 

- uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo 
pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu 
o graditvi objektov (ZGO-1) 

- fotografije prostorov, v katerih se bo izvajalo varstvo otrok oz. če se bo varstvo izvajalo v 
prostorih, ki izpolnjujejo pogoje za vrtec, fotografije opremljenih prostorov in sanitarij 

 

 

V _______________, dne ___________  Vlagatelj: ______________________ 

 

OPOZORILO: 

Varuh predšolskih otrok lahko kot samostojni podjetnik varuje največ šest otrok istočasno ne 
glede na to, če zaposli oz. drugače zagotovi še dodatno osebo.  
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POLSTRUKTURIRANI VPRAŠALNIK ZA POTENCIALNE PORABNIKE 

Koliko otrok imate in koliko so stari? 

Koliko približno znaša v vaši družini mesečni dohodek na posameznega družinskega člana (tj. 
če skupni družinski dohodek delite s številom članov)? 

Kam bi dali svoje(ga) predšolske(ga) otroke(a) v dnevno varstvo, če ne bi imeli nobenih 
finančnih omejitev (npr. v javni vrtec, zasebni vrtec, kakšen poseben program mogoče, v 
varstvo na domu, k varuški …)? 

Katere so tri prioritete, na podlagi katerih se odločate za varstvo otrok(a)? (Cena, bližina, 
program, metode, standard, vzgojiteljice, opremljenost, videz, velikost skupine, 
obravnava …) 

Kako pomembna se vam zdi individualna obravnava vsakega otroka v programu predšolske 
vzgoje? 

Katere bi bile vaše želje in priporočila za vzgojo vašega otroka v varstvu oz. vrtcu? Kaj je na 
primer tisto, kar pri vašem vrtcu oz. varstvu najbolj pogrešate? 

Kakšna bi bila mesečna cena vrtca, ki bi jo bili pripravljeni plačati, če bi bile vse te želje in 
vsa ta priporočila upoštevana? 
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BILANCE STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA 

Konto Postavka 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta 

1 2 3 4 

    SREDSTVA  
(002+012+024+025) 

001 8.201  

  A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+006+007+008+011) 

002 4.300  

  I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve (004+005) 

003 0  

del 00, 
del 08, 
del 13 

1. Neopredmetena sredstva 004 0  

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 005 0  

02, 03, 
04, 05, 
del 08, 
del 13 

II. Opredmetena osnovna sredstva 006 4.300  

01 III. Naložbene nepremičnine 007 0  

  IV. Dolgoročne finančne naložbe (009+010) 008 0  

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 009 0  

del 07 2. Dolgoročna posojila 010 0  

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 011 0  

  B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(013+014+019+022+023) 

012 3.901  

67 I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 013 0  

  II.  Zaloge (015 do 018) 014 0  

30, 31, 
32 

1. Surovine in material 015 0  

60 2. Nedokončana proizvodnja in storitve  016 0  

63 3. Proizvodi 017 0  

65, 66 4. Blago 018 0  

  III.  Kratkoročne finančne naložbe (020+021) 019 0  

17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 020 0  
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del 07, 
18 

2. Kratkoročna posojila 021 0  

del 08, 
12, del 
13, 
14,15,16 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 022 2.901  

10, 11 V. Denarna sredstva 023 1.000  

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

024 0  

09 Č. TERJATVE DO PODJETNIKA 025 0  

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
(027+028+031+034+038) 

026 8.201  

90, 91, 
92, 93, 
95 

A. PODJETNIKOV KAPITAL  027 7.694  

  B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE (029+030) 

028 0  

del 96 1. Rezervacije 029 0  

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 030 0  

  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(032+033) 

031 0  

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 032 0  

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 033 0  

  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
(035 do 037) 

034 507  

21 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 035 0  

27, del 
97 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 036 0  

22, 23, 
24, 25, 
26, 28, 
del 98 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 037 507  

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

038 0  
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Konto Postavka Oznaka 
za 
AOP 

Znesek  

Tekočega leta  

1 2 3 4 

  1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053) 050 30.240  

del 76 a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 051 30.240  

del 76 b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 052 0  

del 76 c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 053 0  

  2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

054 0  

  3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

055 0  

79 4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 056 0  

  5. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki), od tega: 

057 0  

del 76 - subvencije, dotacije, regresi,kompenzacije in drugi 
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 

058 0  

del 76 - prevrednotovalni poslovni prihodki 059 0  

  6. Stroški blaga, materiala in storitev (061 do 063) 060 12.051  

71 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  061 0  

40 b) Stroški porabljenega materiala 062 8.436  

41 c) Stroški storitev  063 3.615  

  7. Stroški dela (065 do 068) 064 0  

del 47 a) Stroški plač 065 0  

del 47 b) Stroški pokojninskih zavarovanj 066 0  

del 47 c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 067 0  

del 47 č) Drugi stroški dela 068 0  

  8. Odpisi vrednosti (070 do 072) 069 1.300  

43 a) Amortizacija  070 1.300  

del 72 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 

071 0  

del 72 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

072 0  

  9. Drugi poslovni odhodki (074+075) 073 6.223  

del 48 a) Prispevki za socialno varnost podjetnika 074 4.053  

44,del 
48 

b) Ostali stroški 075 2.170  

del 77 10. Finančni prihodki iz deležev 076 0  

del 77 11. Finančni prihodki iz danih posojil 077 0  

del 77 12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 078 0  

del 74 13. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 079 0  
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naložb 

del 74 14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  080 0  

del 74 15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 081 0  

del 74   Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v 14. 
in 15.) 

082 0  

  16. Drugi prihodki (084+085) 083 2.000  

del 78 a) Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 
povezani s poslovnimi učinki 

084 2.000  

del 78 b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  085 0  

75 17. Drugi odhodki 086 0  

80+ 18. Podjetnikov dohodek  
(050+054-055+056+057-060-064-069-073 
+076+077+078-079-080-081+083-086) 

087 12.666  

80- 19. Negativni poslovni izid 
(055-050-054-056-057+060+064+069+073 
-076-077-078+079+080+081-083+086) 

088 0  

    *Povprečno število zaposlencev na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (na dve 
decimalki) 

089 1,00  

    Število mesecev poslovanja 090 12  

 


