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KDO IN KAKO LAHKO OPRAVLJA DEJAVNOST VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK? 

Dejavnost lahko opravka varuh predšolskih otrok. Na podlagi določil Zakona o vrtcih fizična 

oseba lahko opravlja dejavnost varstva predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javno 

veljavnega programa, kot varuh predšolskih otrok, če se vpiše v register pri ministrstvu, 

pristojnem za predšolsko vzgojo.  

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pojasnjujejo, da je edina pravilna šifra dejavnosti 

za varstvo predšolskih otrok po SKD 2008 šifra 85.100 – Predšolska vzgoja in nikakor ne 88.910-

Dnevno varstvo otrok, kamor sodijo druge vrste ne-rednega varovanja otrok, med drugim tudi 

duševno prizadetih in invalidnih. V odločbi o vpisu v register varuhov predšolskih otroke je to tudi 

izrecno navedeno. 

 

NASVET: Potencialnim podjetnikom, ki želijo opravljati dejavnost varovanja predšolskih otrok 

svetujemo, da pred registracijo podjetja (s.p., d.o.o. ali druge gospodarske družbe) vložijo 

vlogo za vpis v register varuhov, počakajo na odločbo ministrstva in šele na to registrirajo 

podjetje. V primeru, da najprej registrirajo podjetje, dejavnosti varovanja otrok do izdaje 

odločbe o vpisu v register pri ministrstvu dejavnosti ne smejo opravljati! Po določilih 

Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se šteje, da se dejavnost opravlja na črno, 

če posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to 

določa ta ali drugi zakoni. Zakon o vrtcih pa določa obvezen vpis v register varuhov. 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 

Varuh predšolskih otrok se vpiše v register, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

-      da ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali 

izobraževalni program gimnazije z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali da izpolnjuje 

z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za vzgojitelje predšolskih otrok – 

pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce na področju vzgoje in 

izobraževanja; 

-      da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost oziroma 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je 

predpisana kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 

Varuh predšolskih otrok lahko varuje skupino predšolskih otrok, ki ne sme presegati šest 

otrok.  

PROSTORSKI POGOJI 

Varuh predšolskih otrok lahko varuje otroke v stanovanjski stavbi, ki ima izdano uporabno 

dovoljenje.  

Za prostor in opremo, ki jo mora zagotoviti varuh predšolskih otrok za varstvo otrok, se uporabljajo 

določbe predpisa o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki ureja 

prostore za otroke v vzgojno-varstveni družini in določbe predpisa, s katerim se podrobneje urejajo 

vzgojno-varstvene družine.  
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Tako za prostorske pogoje varuhov po pravilniku velja sledeče: 

- Prostori, namenjeni otrokom morajo biti v stanovanju, ki je zgrajeno po normativih in standardih 

za stanovanja.  

- V bližini stavbe morajo biti vrt, otroško igrišče, gozd ali park. Do njih mora voditi varna pot. 

- Skupni prostori, namenjeni vsem stanovalcem (vhod, vetrolov, shramba za otroške vozičke, 

hodniki, stopnišča), morajo biti na voljo tudi otrokom v vzgojno-varstveni družini. 

- Vsi prostori, namenjeni dejavnosti otrok, morajo biti v istem nadstropju. 

- Predsoba nadomešča garderobo in je z opremo razdeljena v nečisti del pri vhodu, ki je namenjen 

preoblačenju, preobuvanju ter shranjevanju otroške garderobe, in v čisti del za povezavo med 

igralnico, sanitarijami in kuhinjo. 

- Za igralnico je predviden en stanovanjski prostor, lahko tudi več med seboj povezanih prostorov. 

Stanovanjski prostori, ki se uporabljajo kot igralnica, morajo biti ločeni od prostorov, ki jih 

uporabljajo za bivanje člani družine, pri kateri se izvaja program. Oprema v igralnici in garderobi, 

ki je namenjena otrokom, mora biti usklajena s standardi za opremo vrtcev. 

- Kopalnica enega stanovanja zadošča za eno skupino otrok. 

- Umivalnik in straniščna školjka se lahko prilagodita višini otrok s stabilnim podestom, ki je dovolj 

velik, da otrok ne pade z njega, se ob uporabi ne premika, nima ostrih robov, površina pa mora biti 

nedrseča. 

- Sanitarije za otroke morajo biti ločene od sanitarij, ki jih uporabljajo člani družine. 

- Zaželeno je, da ima stanovanje balkon, ložo ali teraso, ki je zavarovana z ograjo, visoko najmanj 

120 cm in oblikovano tako, da otroci ne morejo plezati po njej. Izhod na balkon, ložo ali teraso naj 

bo iz igralnice ali čistega dela predsobe. 

V stanovanjski enoti je lahko registriran le en varuh predšolskih otrok. 

PODATKI, KI SE VPIŠEJO V REGISTER 

V register se vpišejo: 

-       ime in priimek varuha predšolskih otrok, rojstni podatki, spol in EMŠO, 

-       izobrazba, 

-       kraj opravljanja dejavnosti. 

O vpisu v register se varuhu predšolskih otrok izda odločba.  

Varuh predšolskih otrok opravlja dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 

družbe. 
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Podatki o imenu in priimku varuha predšolskih otrok ter o kraju, kjer opravlja svojo dejavnost, so 

javni in so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo. 

Aktualen seznam se nahaja na tej povezavi 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_sol

stvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/ 

 

Vloga za vpis v register se lahko odda: 

• elektronsko (euprava) 

• po pošti 

• osebno 

 

VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI: 

- 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  

 

Postopek vpisa v register je brezplačen. 

 

Vlogo najdete na povezavi:  

https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/status-varuha-

predsolskih-otrok-na-domu.html 

 

IZBRIS IZ REGISTRA 

Varuh predšolskih otrok se izbriše iz registra po uradni dolžnosti: 

-       če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano izvajanje dejavnosti, 

-       če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti varuha predšolskih otrok, 

-       na podlagi obvestila s strani varuha predšolskih otrok, da je prenehal z izvajanjem dejavnosti. 

 

Sofinanciranje varuha predšolskih otrok 

Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja 

plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/status-varuha-predsolskih-otrok-na-domu.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/status-varuha-predsolskih-otrok-na-domu.html
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Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če 

bi bil sprejet v vrtec. 

Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma občina, v 

kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na 

čakalni seznam javnega vrtca. 

Podrobnejše pogoje za sofinanciranje plačil staršev za varstvo otrok pri varuhu se določi v pogodbi, 

ki jo skleneta občina in varuh. 

 

 

OBČASNO VARSTO OTROK KOT OSEBNO DOPOLNILNO DELO 

 

Če bi varstvo otrok želeli opravljati le občasno, vam zgoraj navedenih pogojev ni potrebno 

izpolnjevati, če takšno delo priglasite  kot osebno dopolnilno delo (ODD).   

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali upokojenec, ki je 

priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem 

opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova. Res pa mora biti v tem primeru varovanje 

otrok le občasno in ne redno. Za vsakega otroka, ki ga varujete, pa potrebujete vrednotnico 

naročnika (v tem primeru staršev otroka). Če želite opravljati osebno dopolnilno delo (ODD), 

morate ODD pred pričetkom opravljanja priglasiti na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES). 

Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti. 

Pogoj za legalno opravljanje ODD je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je mogoče kupiti na 

upravni enoti ali elektronsko. Če se opravljajo dela za znane naročnike, mora vrednotnico kupiti 

naročnik ODD. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje 

izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti izvajalec ODD sam. 

Postopek priglasitve ODD določa Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o 

postopku priglasitve teh del. 

 

 

 

Viri:  

• Zakon o vrtcih 

• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

• www.mizs.gov.si 

 

 

 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje pripravila: 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

 

 

 

https://data.si/blog/2016/05/16/kdo-vse-lahko-priglasi-odd/
http://www.ajpes.si/
http://www.ajpes.si/sodd/prijava.asp
http://www.upravneenote.gov.si/
http://www.upravneenote.gov.si/
http://www.upravneenote.gov.si/
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2063
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1996-01-0569
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140
http://www.mizs.gov.si/
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