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11. 

ZADEVA: Sklep 0 javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravijanje jayne sluzbe na podrocju 
predsolske vzgoje 

1. PRAVNA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa je 10. elen Zakona 0 vrtcih (Uradni list RS, 51. 100105 
- uradno preeiseeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12-
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17) in 22. elen Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, 51. 30/17-UPB1). 

Zakon 0 vrtcih v 10. elenu doloea, da je lokalna skupnost dolzna zagotavljati pogoje za vkljueevanje 
otrok v programe jayne sluzbe ter da je v primeru, ko na obmoeju obeine stalnega prebivalisca starsev 
ni vrtca, ki izvaja javno sluzbo, oziroma vrtec nima prostih mest, starsi pa izrazijo interes za vkljueitev 
toliksnega stevila otrok v vrtec, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, lokalna 
skupnost dolzna zaeeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati 
koncesijo. Pri tem pa mora obeina upostevati tudi interes starsev tujcev, ki nimajo stalnega prebivalisca 
v Republiki Sioveniji, ee je vsaj eden od starsev zavezanec za dohodnino. Kot obeina stalnega 
prebivalisca se po doloebi 10. elena Zakona 0 vrtcih steje obeina, kjer ima tujec, zavezanec za 
dohodnino, prijavljeno zaeasno prebivalisee. 

Opravljanje jayne sluzbe na podroeju vzgoje in izobrazevanja na podlagi koncesije je urejeno z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja, kjer je v 73. elenu opredeljeno, da se za opravljanje 
jayne sluzbe na podroeju vzgoje in izobrazevanja lahko dodeli koncesija zasebnemu vrtcu, ee to 
omogoea program, pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, doloeene za izvajanje javno veljavnih 
programov. Na podlagi 12. elena Zakona 0 vrtcih programe za predsolske otroke, ki jih izvajajo javni 
vrtci, sprejme Strokovni svet Republike Siovenije za splosno izobrazevanje. Strokovni svet Republike 
Siovenije je na 26. seji dne 18.3.1999 sprejel program za predsolske otroke Kurikulum za vrtce. 

Za realizacijo obveznosti iz 10. elena Zakona 0 vrtcih, ki obeini nalagajo dolznost zagotovitve dodatnih 
prostih mest v javnem vrtcu ali razpis koncesije, je potrebno, da obeinski svet sprejeme sklep na podlagi 
navedene zakonske doloebe, v katerem ugotovi, da se bo na podroeju predsolske vzgoje dodelila 
koncesija na podlagi javnega razpisa. Sklep obeinskega sveta je pravna podlaga za javni razpis 0 

dodelitvi koncesije, ki ga objavi zupan. Na podlagi javnega razpisa se z odloebo, ki jo izda na prvi stopnji 
obeinska uprava, izbere en ega ali vee koncesionarjev. 

2. oeENA ST ANJA 
Mestna obeina Kranj se ze od solskega leta 2010/2011 sreeuje s poveeanim vpisom otrok I. starostnega 
obdobja v vrtec. 
Mestna obeina Kranj je do sedaj dodelila koncesijo 4 zasebnim vrtcem za skupno 9 oddelkov (8 - I. 
starostno obdobje, 1 - II. starostno obdobje. Dne 31.8.2018 poteee koncesijska pogodba enemu 
zasebnemu vrtcu, za 2 oddelka (14 otrok - I. starostno obdobje in 21 otrok - II. starostno obdobje). Po 
trenutnih podatkih je za solsko leto 2017/2018 eakajoeih 174 otrok I. starostnega obdobja (za 110 otrok 
je bila vloga oddana v casu razpisa in za 64 otrok je bila vloga oddana po razpisu) s stalnim oz. zaeasnim 
(tujci) prebivaliseem na obmoeju mestne obeine Kranj. 
Glede na to, da se tudi za solsko leto 2018/2019 prieakuje podoben vpis otrok v vrtec, kot v solskem 
letu 2017/2018 predlagamo, da se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2023 razpise koncesija za 30ddelke, 
od katerega morata biti vsaj dva oddelka za otroke I. starostnega obdobja, in sicer na obmoeju 



naslednjih ~olskih okoli~ih: 0$ Franceta Pre~erna Kranj, 0$ Orehek Kranj - maticna ~ola, 0$ Predoslje 
Kranj, 0$ Simona Jenka Kranj (maticna ~ola, p$ Center, p$ Primskovo), 0$ Staneta Zagarja Kranj, 
0$ Jakoba Aljaza Kranj, 0$ Matije Copa Kranj, 0$ Strazisce Kranj - maticna sola (razen naselij 
Cepulje, Javornik, Planica, P~evo, Sveti Jo~t nad Kranjem). 
V letu 2018 se natrtuje izdelava strategije, ki bo dolocala dolgorocno vizijo razvoja obcine na podrocju 
predsolske vzgoje. V primeru, da bo iz strategije razvidno, da je potrebno zagotoviti dodatna prosta 
mesta za predsolske otroke in jih ne bo moc zagotoviti v okviru javnih vrtcev, bo Mestna obcina Kranj 
pristopila k oblikovanju novega sklepa 0 dodelitvi koncesij in k samemu razpisu koncesije za zagotovitev 
dodatnih prostih mest. 
Novi koncesijski vrtci bodo lahko sodelovali pri vpisu pred~olskih otrok v javne vrtce in vrtce s koncesijo 
za solsko leto 2018/2019, ki bo potekal v marcu 2018 in starsi, ki imajo trenutno vkljucenega otroka v 
zasebni vrtec s koncesijo, bodo pravocasno obve~ceni ali ima zasebni vrtec s 1.9.2018 se koncesijo ali 
ne. Prav tako bo potreba po dodatnih oddelkih, ko bode morali Kranjski vrtci postopoma, zaradi 
povecanega vpisa otrok v 1. razred, izprazniti prostore (3 oddelki) v 0$ Matije Copa. 

Ker Mestna obcina Kranj ne more zagotoviti dodatnih prostih mest za otroke v okviru javne sluzbe 
predlagamo, da Svet Mestne obcine Kranj potrdi predlagani sklep, da Mestna obcina Kranj objavi javni 
razpis za podelitve koncesije za opravljanje javne sluzbe na podroeju pred~olske vzgoje za 3 oddelke, 
od katerega morata biti najmanj dva oddelka I. starostnega obdobja. 

Predlagani sklep je predlozen v obravnavo mestnemu svetu zato, ker je to os nova za javni razpis za 
dodelitev koncesije za opravljanje javne sluzbe na podrocju pred~olske vzgoje. Predlagani sklep doloca 
vrsto in obseg koncesije, ki se bo na javnem razpisu dodelila za opravljanje javne sluzbe na podrocju 
predsolske vzgoje. 

Na podlagi javnega razpisa se z odlocbo, ki jo izda na prvi stopnji obcinska uprava, izbere enega ali vee 
koncesionarjev. Koncesionar in koncedent skleneta pogodbo. Na podlagi 31. Zakona 0 vrtcih ceno 
programa doloci pristojni organ obcine ustanoviteljice na predlog vrtca - koncesionarja. 
Iz proracuna lokalne skupnosti se zasebnemu vrtcu s koncesijo zagotavljajo sredstva za razliko med 
ceno programa in placilom starsev, lahko pa lokalna skupnost zagotavlja, ni pa to njena obveznost, tudi 
sredstva za investicijsko vzdrZevanje in sredstva za investicije v nepremicnine in opremo vrtca. 

3. FINANCNE POSLEDICE 
Dodelitev in izvajanje koncesije ima za proracun Mestne obcine Kranj finanene posledice. Financne 
posledice za Mestno obcino Kranj bode v vi~ini cca. 4300€/oddelek/mesec, kar predstavlja razliko med 
ceno programa vrtca in placili star~ev. V osnutku proracunu za leto za leto 2018 so sredstva za ta namen 
zagotovljena. 

Predlagamo, da Mestni Svet Mestne obcine Kranj sprejme naslednji: 

SKLEP 
Sprejme se Sklep 0 javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluzbe na podroeju 
predsolske vzgoje. 

Pripravila: 
Darja Veternik, visja svetovalka 

~ 
Manja Vovk 

Vodja ura(j;a, dlju::\dejavnosti 

Priloga: 
Sklep 0 javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluzbe na podrocju 
pred~olske vzgoje 
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Na podlagi 10. elena Zakona 0 vrtcih (Uradni list RS, 51. 100105 - uradno preeiseeno besedilo, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17) in 22. 
elena Statuta Mestne obeine Kranj - uradno preeiseeno besedilo (Uradni list RS, 51. 30/17-UPB1) je 
Mestni Svet Mestne obeine Kranj na seji, dne sprejel 

SKLEP 
o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje jayne sluzbe 

na podrocju predsolske vzgoje 

1. elen 
Mestna obeina Kranj na podlagi javnega razpisa dodeli eno ali vee koncesij (v nadaljevanju: koncesija) 
za opravljanje jayne sluzbe na podroeju predsolske vzgoje, ki obsega program za predsolske otroke -
Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Siovenije na 26. seji dne 18.3.1999. 

2. elen 
Koncesija iz 1. elena tega sklepa se dodeli za izvajanje deveturnega dnevnega programa za predsolske 
otroke za skupaj najvee tri oddelke, od katerega morata biti najmanj dva oddelka I. starostnega obdobja, 
na obmoeju Mestne obeine Kranj, in sicer na obmoeju naslednjih solskih okolisev: 

as Franceta Preserna Kranj 
as Orehek Kranj - matiena sola, 
as Predoslje Kranj, 
as Simona Jenka Kranj (matiena sola, PS Center, PS Primskovo), 
as Staneta Zagarja Kranj, 
as Jakoba Aljaza Kranj, 
as Matije Copa Kranj, 
as Strazisee Kranj - matiena sola (razen naselij Cepulje, Javornik, Planica, Psevo, Sveti Jost 
nad Kranjem). 

3. elen 
Zupan na podlagi tega sklepa objavi javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za 
predsolske otroke - Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Siovenije na 26. seji, 
dne 18.3.1999 in imenuje komisijo, ki vodi postopek dodelitve koncesije. 

Na podlagi predloga komisije, obeinska uprava izda odloebo 0 izbiri koncesionarja. 

a pritozbi zoper odloebo 0 izbiri koncesionarja odloea zupan. 

4. elen 
Koncesija se dodeli za doloeen cas od 1.9.2018 do 31.8.2023. 
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