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PREDLOG 

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 in 40/11 – ZUPJS-A) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne …………. sprejel  
 
 

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

1. člen 
 
Mestna občina Ljubljana na podlagi javnega razpisa dodeli eno ali več koncesij (v 
nadaljevanju: koncesija) za opravljanje javne sluţbe 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 petdeset oddelkov otrok prvega 
starostnega obdobja na območju Mestne občine Ljubljane, in sicer najmanj za en in največ 
za deset oddelkov na vsakem območju naslednjih šolskih okolišev: 

- Osnovne šole Vič, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole 
Trnovo, Osnovne šole Vrhovci in Osnovne šole Livada; 

- Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole Viţmarje Brod, Osnovne šole Šmartno pod 
Šmarno goro, Osnovne šole Miška Kranjca in Osnovne šole Koseze; 

- Osnovne šole Narodnega heroja Maksa Pečarja in Osnovne šole Danile Kumar; 
- Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne šole Joţeta Moškriča, Osnovne šole Vide 

Pregarc, Osnovne šole Ketteja in Murna, Osnovne šole Boţidarja Jakca in Osnovne 
šole Sostro; 

- Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Osnovne šole Prule in Osnovne šole Toneta 
Čufarja. 

 
3. člen 

 
Koncesija se dodeli za določen čas do 31. 8. 2016. 
 
Št. …….. 
Ljubljana, dne ……. 
         Ţupan 
        Mestne občine Ljubljana 
             Zoran Janković 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŢITEV  
          predloga  Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe  
                                                na področju predšolske vzgoje 
 
 
PRAVNI TEMELJ 
 
Pravni temelj za sprejem predlaganega sklepa je 10. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 , 62/10 – ZUPJS, 94/10 
– ZIU in 40/11 – ZUPJS-A) in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo).  
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
 
Zakon o vrtcih v 10. členu določa, da je lokalna skupnost dolţna zagotavljati pogoje za 
vključevanje otrok v programe javne sluţbe ter da je v primeru, ko na območju občine 
stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno sluţbo, 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 dolţna začeti  postopek za 
zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. Pri tem 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 sluţbe na področju vzgoje in izobraţevanja na podlagi koncesije je urejeno 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, kjer je v 73. členu 
opredeljeno, da se za opravljanje javne sluţbe na področju vzgoje in izobraţevanja lahko 
dodeli koncesija zasebnemu vrtcu, če to omogoča program, pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje 
pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.  
 
Za realizacijo obveznosti iz 10. člena Zakona o vrtcih, ki občini nalagajo dolţnost zagotovitve 
dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpis koncesije, je potrebno, da občinski svet 
sprejme 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 ţupan. Na podlagi 
javnega razpisa se z odločbo, ki jo izda na prvi stopnji občinska uprava, izbere enega ali več 
koncesionarjev.  

 

OCENA STANJA 

 
Iz statističnih podatkov centralnega registra, na dan 30.5.2011 so vrtci Mestne občine 
Ljubljana prejeli 4997 vlog, od tega 4321 za otroke prvega starostnega obdobja in 676 za 
otroke drugega starostnega obdobja. 
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Javni vpis otrok je potekal od 15. do 31.3.2011. Prvi teden v aprilu so komisije za sprejem 
otrok v vseh vrtcih pregledale vloge, posredovale podatke v preverjanje v centralni register 
prebivalcev in po potrebi v dopolnitev staršem. Po prejemu vseh dokazil so komisije v vrtcih 
določile število točk po posameznih kriterijih, in oblikovale prednostni vrstni red otrok. 
Prednostno so bili sprejeti otroci s posebnimi potrebami (vpisanih  je bilo 6 otrok za I. 
starostno obdobje in 8 otrok za drugo starostno obdobje)  in otroci za katere so centri za 
socialno delo izdali potrdilo o ogroţenosti otroka zaradi socialnega poloţaja druţine ( teh 
otrok je 13 za I. starostno obdobje in 1 otrok za II. starostno obdobje). 
 
Prednostni vrstni red so komisije določile tako, da so razvrstile vse vpisane otroke po 
doseţenem številu točk od najvišjega do najniţjega števila. 
 
Končno število sprejetih otrok bo znano po zaključenem postopku vpisa, ko bodo sveti vrtcev 
odločali o ugovorih staršev. V vrtcih bodo zapolnjena vsa prosta mesta v oddelkih prvega 
starostnega obdobja, kar pomeni na dan 30.5.2011, 2137 otrok, v oddelkih drugega 
starostnega obdobja pa pričakujemo v posameznih vrtcih še morebitna prosta mesta. 
 
Izkušnje preteklih let kaţejo,  da  vsi starši ne bodo sprejeli ponujenega mesta v 
posameznem vrtcu, zato bodo vrtci po moţnosti še preoblikovali oddelke in s tem pridobili 
morebitna dodatna prosta  mesta za naknadni sprejem. 
 
Za vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v oddelke prvega starostnega obdobja,  
načrtujemo v letu 2011 odprtje 10 novih oddelkov, in sicer:  

 1 oddelek v Vrtcu Dr. F. Prešeren – preureditev hišniškega stanovanja na OŠ 
Preţihov Voranc, (oddelek je ţe odprt od začetka meseca maja) 

 3 oddelke v Vrtcu Šentvid na Kosijevi 1, predvidoma v začetku septembra  

 3 oddelke v Vrtcu Zelena jama – preureditev na Zakotnikovi 3, predvidoma v začetku 
septembra 

 1 oddelek v Viških vrtcih – Hiša pri ladji,  predvidoma v začetku septembra in  

 2 oddelka v vrtcu Miškolin – Novo Polje II,  predvidoma konec septembra 2011.  
 
Zaradi povečanega vpisa otrok v javne vrtce MOL tudi za šolsko leto 2011/12 se Mestnemu 
svetu MOL predlaga sprejem tega sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za 
opravljanje javne sluţbe na področju predšolske vzgoje za 50 oddelkov prvega starostnega 
obdobja.  
 
Od leta 2012 dalje MOL načrtuje investicije v naslednje projekte: 
-izgradnja prizidka za 6 oddelkov v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček (predvidoma 2012); 
-izgradnja prizidka za 3 oddelke pri Vrtcu Vrhovci, enota Brdo (predvidoma 2012); 
-preureditve materinskega doma v Trnovem za potrebe Vrtca Trnovo – 2 dodatna oddelka 

(predvidoma 2012); 
- izgradnja novega vrtca na lokaciji Podutik za 6 oddelkov (predvidoma 2013); 
- izgradnja nove enote Zgornji Kašelj za 11 oddelkov, Vrtec Pedenjped (predvidoma 2013); 
- izgradnja prizidka za 6 oddelkov v vrtcu Galjevica (predvidoma 2013); 
- širitev Vrtca Otona Ţupančiča enote Čebelica za dodatne 3 oddelke (predvidoma 2013); 

drugi občini) 

I. starostno 
obd. 

2488 1359 474 4321 2137 
 
 
 

II. starostno 
obd. 

315 201 160 676 480 

  2803 1560 634 4997 2617 



- izgradnja novega vrtca v Dravljah za 10 oddelkov (predvidoma 2014); 
- preureditve prostorov nekdanje otroške bolnice za potrebe vrtca na Ulici Stare pravde 2, in 

sicer za 5 oddelkov ob predhodni ureditvi prostorskih pogojev in zemljišča za potrebe 
igrišča (predvidoma 2014). 

POGLAVITNE REŠITVE  

Predlagani sklep predstavlja podlago ţupanu MOL in MU MOL za javni razpis za dodelitev 
koncesije za opravljanja javne sluţbe na področju predšolske vzgoje. 

Predlagani sklep določa vrsto in obseg koncesije, krajevno območje izvajanja koncesije in 
število ali obseg koncesij, ki se bo na javnem razpisu dodelilo za določeno krajevno območje 
izvajanja koncesije za opravljanje javne sluţbe na področju predšolske vzgoje za otroke 
prvega starostnega obdobja. Dodelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe na področju 
predšolske vzgoje ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, ki 
določa, da se za opravljanje javne sluţbe lahko dodeli koncesija zasebnemu vrtcu, če 
omogoča program pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno 
veljavnih programov.  

 
Koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa. Koncesionar in koncedent 
skleneta pogodbo. Na podlagi 31. člena 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 vzdrţevanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtca. 
 
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 
 
Dodelitev in izvajanje koncesije predstavlja za proračun MOL po oceni naslednje obveznosti 
na letnem nivoju: 
 

oddelki 
št. otrok v 
oddelku 

strošek na 
oddelek v 

EUR 
plačilo MOL  v 

EUR 
plačilo staršev  

v EUR 

1 14 79.632 60.520 19.112 

2 28 159.264 121.041 38.223 

3 42 238.896 181.561 57.335 

4 56 318.528 242.081 76.447 

5 70 398.160 302.602 95.558 

6 84 477.792 363.122 114.670 

7 98 557.424 423.642 133.782 

8 112 637.056 484.163 152.893 

9 126 716.688 544.683 172.005 

10 140 796.320 605.203 191.117 

20 280 1.592.640 1.210.406 382.234 

30 420 2.388.960 1.815.610 573.350 

40 560 3.185.280 2.420.813 764.467 

50 700 3.981.600 3.026.016 955.584 

 



 
Sredstva so v proračunu MOL za leto 2011 zagotovljena v sorazmerni višini za stroške, ki 
nastanejo v letu 2011 oz. bodo po dodelitvi koncesije zagotovljena tudi v proračunu MOL za 
naslednja proračunska leta. 
  
Gradivo pripravila: 
Nina Markoli, univ. dipl. prav. 

         Načelnica 
         Marija FABČIČ 




