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SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Zadeva: Izdaja soglasja k pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v Kranjskih
vrtcih
Kranjski vrtci so na Mestno občino Kranj naslovili vlogo za izdajo soglasja k pokrivanju
presežka odhodkov nad prihodki v javnem zavodu.
V skladu s 28a. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005- UPB2, 25/08, 36/10) in
Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št.
29/10) o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oz. pokrivanju presežka odhodkov nad
prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.
Kranjski vrtci so poslovno leto 2009 zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v višini
244.133,49 EUR. Izgubi se odštejejo presežki prihodkov nad odhodki Kranjskih vrtcev iz
preteklih let v višini 56.524,25 EUR, kar izhaja iz priložene vloge Kranjskih vrtcev, in
obračunana amortizacija v letu 2009 v višini 70.099,00 EUR, znesek, ki ga je potrebno
pokriti, znaša tako 117.510,24 EUR.
Kranjski vrtci so v obrazložitvi navedli, da so glavni razlogi za nastalo izgubo:
• celovita ureditev prostorov za 9 novih oddelkov (3 oddelki v vrtcu Ciciban, 2 oddelka
v vrtcu Ostržek, 2 oddelka v OŠ Matije Čopa, 1 oddelek v vrtcu Kekec in Mojca) ter
dodatno za ureditev 2 oddelkov vrtca Najdihojca za I. starostno obdobje,
• celovita ureditev dovoza, ograje, dvorišča, parkirišča in igrišča za novi vrtec Ciciban
ter generalna prenova igrišča vrtca Ostržek, ki je bilo glede na samo ustreznost
najslabše v zavodu in zaradi 3 oddelkov I. starostnega obdobja neustrezno urejeno,
• nakup vsega potrebnega materiala za vse nove oddelke za izvajanje osnovnih
dejavnosti in njihovih spremljajočih dejavnosti,
• realizacija vseh nerealiziranih nalog iz leta 2008, katerih izvedbe ni bilo več moč
prestaviti na kasnejše obdobje.
Uprava Mestne občine Kranj predlaga, da se izguba iz leta 2009 v višini 117.510,24 EUR
pokrije iz proračuna Mestne občine Kranj. Sredstva se zagotovijo na PP 120301 Kranjski

vrtci, kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve, s
prerazporeditvijo v okviru pristojnosti župana na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2010.
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji:
S K L E P:
Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se za pokrivanje izgube v Kranjskih vrtcih v
proračunu Mestne občine Kranj v letu 2010 nameni 117.510,24 EUR. Sredstva se
zagotovijo na PP 120301 Kranjski vrtci, kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode –
za izdatke za blago in storitve, s prerazporeditvijo v okviru pristojnosti župana na
podlagi 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010.
Pripravila:
Darja Veternik, višja svetovalka
Uroš Korenčan
Vodja Oddelka za družbene zadeve

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.
Župan

Priloga:
• Vloga za soglasje k pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki

