
Sporočilo medijem 
 
Kranjski vrtci v likvidnostnih težavah 
 
 
 
Javni zavod Kranjski vrtci, ki je eden največjih javnih zavodov 
na področju predšolske vzgoje v Sloveniji, se nahaja v težkih 
likvidnostnih težavah. Zavod se po izgubi, ki je v l. 2009 znašala 
244.133 €, še ni uspel povsem postaviti na noge.  Višina 
neporavnanih zapadlih obveznosti je v začetku decembra 
znašala že dobrih 490.000 €.   
 
 
Po tem, ko je Mestna občina Kranj preusmerila večino proračunskih 
sredstev, namenjenih investicijskim transferom, v pokrivanje izgube,  je 
zavod še vedno imel precejšnje odhodke iz naslova opremljanja 
prostorov, obenem pa so se povečevale neporavnane obveznosti. Tako 
so v letu 2009 zaradi povečanja vpisa otrok, odprli 11 novih oddelkov, 
nekaj  v obstoječih prostorih vrtcev, nekaj v prostorih osnovnih šol in v 
adaptirani stavbi na Likozarjevi ulici. Odprtje oddelkov za otroke od 1–3 
let je zahtevalo dodatna dela in opremo v skladu z zahtevami Pravilnika o 
prostorskih normativih za vrtce. Večino stroškov je pokrila MO Kranj, 
velik delež pa je Zavod prispeval sam, saj je bilo potrebno za normalno 
delovanje oddelkov in bivanje otrok in zaposlenih dokončati nekatera 
začeta dela, nakupiti drobni inventar, igrače, knjige, AV sredstva, športne 
rekvizite, glasbila, material za delo z otroki, posteljnino, delovno 
obleko,… 
 
Zavod je v prvi polovici leta likvidnostne težave reševal z akontacijami, ki 
jih je nakazoval ustanovitelj (MOK) na račun kasnejših nakazil, kar pa se 
odraža v drugi polovici leta, ko so izplačila občine na račun prejšnjih 
akontacij znižana. Višina neporavnanih zapadlih obveznosti je tako v 
začetku decembra znašala že dobrih 490.000 €.   
 
V zavodu sicer ugotavljajo, da je za neustrezno razmerje med prihodki in 
odhodki poleg lanskoletne izgube in zakasnelih plačil staršev razlog tudi 
prenizka ekonomska cena storitve, ki je bila zadnjič spremenjena junija 
2008. 
 



Trenutna ekonomska cena je bila sprejeta že junija 2008 in izračunana 
na osnovi podatkov iz leta 2007.  
 
Po temeljiti analizi prihodkov in odhodkov so Kranjski vrtci ugotovili, da 
prihodki od oskrbnin oz. ekonomske cene ne pokrivajo več nastalih 
stroškov: 
- saj se je v tem času spremenilo razmerje oblikovanih oddelkov. Zaradi 
povečanega vpisa mlajših otrok je nastalo več heterogenih oddelkov, v 
katere je po normativu vključeno manjše število otrok,  
- saj se je zaradi večjega števila oddelkov  za otroke od 1 – 3 let 
povečalo število zaposlenih iz razloga pokrivanja daljše sočasnosti v 
oddelkih, ki je 6h,  
- saj se je strošek materiala in storitev na vseh nivojih povečal zaradi 
inflacije oz. dviga cen v letih 2008, 2009 in 2010. 
 
Mestna občina Kranj bo na podlagi obvestila zavoda poskušala v okviru 
zakonskih in finančnih možnosti zagotoviti dodatna sredstva iz proračuna 
že v l. 2010, da bi premostili dolg do poglavitnih dobaviteljev, po 
ugotovitvah zaključnih računovodskih izkazov zavoda pa bo skušala 
zagotoviti pokrivanje morebitne izgube iz proračunskih sredstev,  
obenem pa bo v pričetku l. 2011 predlagala svetu MOK v sprejem novo 
ekonomsko ceno storitve. 
 
 


