MESTNA OBČINA KRANJ
ŢUPAN
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67

Številka: 602-6/2011-1-(47/09)
Datum: 2.2.2011
SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne
sluţbe na področju predšolske vzgoje

1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa je 10. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98-09-ZIUZGK in 36/10) in 18. člen Statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07).
Zakon o vrtcih v 10. členu določa, da je lokalna skupnost dolžna zagotavljati pogoje za
vključevanje otrok v programe javne službe ter da je v primeru, ko na območju občine
stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest,
starši pa izrazijo interes za vključitev tolikšnega števila otrok v vrtec, da bi se v skladu s
standardi in normativi oblikoval en oddelek, lokalna skupnost dolžna začeti postopek za
zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. Pri tem pa mora
občina upoštevati tudi interes staršev tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino. Kot občina stalnega prebivališča
se po določbi 10. člena Zakona o vrtcih šteje občina, kjer ima tujec, zavezanec za dohodnino,
prijavljeno začasno prebivališče.
Opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja na podlagi koncesije je urejeno
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je v 73. členu
opredeljeno, da se za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja lahko
dodeli koncesija zasebnemu vrtcu, če to omogoča program, pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje
pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov. Na podlagi 12. člena Zakona o
vrtcih programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme Strokovni svet
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Strokovni svet Republike Slovenije je na 26.
seji dne 18.3.1999 sprejel program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.
Za realizacijo obveznosti iz 10. člena Zakona o vrtcih, ki občini nalagajo dolžnost zagotovitve
dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpis koncesije, je potrebno, da občinski svet
sprejeme sklep na podlagi navedene zakonske določbe, v katerem ugotovi, da se bo na
področju predšolske vzgoje dodelila koncesija na podlagi javnega razpisa. Sklep občinskega
sveta je pravna podlaga za javni razpis o dodelitvi koncesije, ki ga objavi župan. Na podlagi
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javnega razpisa se z odločbo, ki jo izda na prvi stopnji občinska uprava, izbere enega ali več
koncesionarjev.
2. OCENA STANJA
Mestna občina Kranj se že nekaj let srečuje s povečanim vpisom otrok v vrtec. Do oktobra
2010 smo situacijo reševali z odpiranjem novih oddelkov v vrtcih, kjer prostori še niso bili v
celoti zasedeni, po dva oddelka smo odprli v nezasedenih prostorih OŠ Jakoba Aljaža in OŠ
Matije Čopa ter za namen predšolske vzgoje preuredili stanovanjsko hišo. V tabeli 1 je
prikazano število oddelkov v vrtcih od šolskega leta 2006/2007 do šolskega leta 2010/2011.
Tabela 1: Število oddelkov od šolskega leta 2006/2007 do šolskega leta 2010/2011
Šolsko leto/vrtec
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Kranjski vrtci
67
75
83
91
91
Vrtci pri šolah
17
19
20
22
23
SKUPAJ
84
94
103
113
114

V javne vrtce na območju mestne občine Kranj je bilo decembra 2010 v 114 oddelkih
vključenih 2000 otrok (1889 otrok iz Mestne občine Kranj in 111 otrok s stalnim
prebivališčem izven Mestne občine Kranj).
Trenutno je na čakalni listi 171 otrok – I. starostnega obdobja, ki potrebujejo varstvo do konca
februarja 2011. Od tega je 133 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine
Kranj in 38 otrok s stalnim prebivališčem izven Mestne občine Kranj.
Da bi zagotovili mesto vsem otrokom iz Mestne občine Kranj, bi bilo potrebno na novo
odpreti 9 oddelkov (normativ za 1 oddelek je 14 otrok). Ker Mestna občina Kranj v okviru
javne službe ne more zagotoviti dodatna prosta mesta, predlagamo, da se razpiše koncesija za
opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje.
Predlagani sklep je predložen v obravnavo mestnemu svetu zato, ker je to osnova za javni
razpis za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje.
Predlagani sklep določa vrsto in obseg koncesije, ki se bo na javnem razpisu dodelila za
opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje za otroke prvega starostnega obdobja.
Koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa. Koncesionar in koncedent skleneta
pogodbo. Na podlagi 31. Zakona o vrtcih ceno programa določi pristojni organ občine
ustanoviteljice na predlog vrtca – koncesionarja. Iz proračuna lokalne skupnosti se zasebnemu
vrtcu s koncesijo zagotavljajo sredstva za razliko med ceno programa in plačilom staršev,
lahko pa lokalna skupnost zagotavlja, ni pa to njena obveznost, tudi sredstva za investicijsko
vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtca.
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3. FINANČNE POSLEDICE
Dodelitev in izvajanje koncesije predstavlja za proračun Mestne občine Kranj po oceni
naslednje obveznosti na mesečnem nivoju.
Tabela 2: Mesečna ocena stroškov
št.
oddelki otrok
1
14
2
28
3
42
4
56
5
70
6
84
7
98
8
112
9
126

stroški
plačilo MOK v plačilo staršev v
oddelkov
EUR
EUR
6.444,90
4.156,96
2.287,94
12.889,80
8.313,92
4.575,88
19.334,70
12.470,88
6.863,82
25.779,60
16.627,84
9.151,76
32.224,50
20.784,80
11.439,70
38.669,40
24.941,76
13.727,64
45.114,30
29.098,72
16.015,58
51.559,20
33.255,68
18.303,52
58.004,10
37.412,64
20.591,46

Sredstva v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 za ta namen še niso zagotovljena, ker
še ni sprejet proračun za leto 2011.

Predlagamo, da Svet Mestne občine Kranj sprejme naslednji:
SKLEP
Sprejme se Sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe na
področju predšolske vzgoje.

Pripravila:
Darja Veternik, višja svetovalka
Nada Bogataj Krţan, univ.dipl.pol.
Vodja Oddelka za druţbene zadeve

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
ŢUPAN
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Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05- UPB, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK in 36/10) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na _______ seji, dne __________ sprejel

SKLEP
o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe 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, in sicer deveturnega dnevnega programa za otroke prvega
starostnega obdobja.
2. člen
Koncesija ali koncesije iz 1. člena tega sklepa se dodeli za izvajanje deveturnega dnevnega
programa za predšolske otroke za skupaj največ devet oddelkov otrok prvega starostnega
obdobja na območju Mestne občine Kranj.
3. člen
Koncesija se dodeli za obdobje 10 let.
Številka: 602-6/2011-1-(47/09)
Datum:
Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
Ţupan
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