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Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21) in 22. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21-UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na _______ seji, dne 
__________ sprejel 
 

S K L E P 
o javnem razpisu za dodelitev koncesij  za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje 

 
1. člen 

Mestna občina Kranj na podlagi javnega razpisa dodeli eno ali več koncesij (v nadaljevanju: koncesija) za 
opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, ki obsega program za predšolske otroke – Kurikulum za 
vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999.  
 

2. člen 
Koncesija iz 1. člena tega sklepa se dodeli za izvajanje deveturnega dnevnega programa za predšolske otroke za 
skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju 
naslednjih šolskih okolišev: 

- OŠ Franceta Prešerna Kranj (matična šola, PŠ Kokrica), 
- OŠ Orehek Kranj (matična šola), 
- OŠ Predoslje Kranj, 
- OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola),  
- OŠ Janeza Puharja Kranj – Center (matična šola, PŠ Primskovo), 
- OŠ Staneta Žagarja Kranj, 
- OŠ Jakoba Aljaža Kranj, 
- OŠ Matije Čopa Kranj, 
- OŠ Stražišče Kranj  (matična šola razen naselij Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem).  

 
3. člen 

Župan na podlagi tega sklepa objavi javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke 
– Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji, dne 18. 3. 1999, in imenuje 
petčlansko komisijo izmed zaposlenih v mestni upravi, ki vodi postopek dodelitve koncesije. 
 
Na podlagi predloga komisije, mestna uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja.   
 
O pritožbi zoper odločbo o izbiri koncesionarja odloča župan.  
 

4. člen 
Merila za izbiro prijavitelja na javni razpis za izbiro koncesionarja, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki 
urejajo javno službo predšolske vzgoje, so naslednja: 

- ponujeno število oddelkov  v šolskih okoliših iz 2. člena tega sklepa, pri čemer se višje ponujeno število 
ovrednoti višje, 

- zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih površin v obsegu in kvaliteti nad normativi, določenimi s 
predpisi, ki urejajo javno službo predšolske vzgoje,  

- predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji, pri čemer se nižja cena ovrednoti 
višje, 

Podrobneje se merila opredelijo in ovrednotijo v javnem razpisu. 
 

5. člen 
Koncesija se dodeli za določen čas od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027.  
 
 
Številka: 602-101/21-5-(40/30/08) 
Datum: 
 
                 Matjaž Rakovec 
          Ž u p a n 


