
 
POVPRAŠEVANJE 

Koncesija za predšolsko vzgojo in obstoj komisije 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij 

glede koncesije za predšolsko vzgojo ter obstoja komisije za ocenjevanje stanja objektov. 

 

Občino je zanimalo:  

1. Ali ste v zadnjem času razpisali koncesijo za predšolsko vzgojo in pod kakšnimi pogoji? 

2. Ali imate ustanovljeno komisijo za ocenjevanje, vrednotenje stanja objektov (na primer šol 

in vrtcev) za potrebe planiranja in ugotavljanja prioritet na področju investicijskega 

vzdrževanja? 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 

 

ČRNOMELJ 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

DOBRNA 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

DUPLEK 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo ustanovljene. Program pripravlja občinska 

uprava na podlagi predlogov javnih zavodov. Imamo pa komisijo za komunalo, ki si je 

nedavno ogledala ceste in postavila prioritete vzdrževanja, 

GORNJI PETROVCI 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

HOČE- SLIVNICA 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo ustanovljene. Predloge občini posredujejo vrtci 

in šole pred pripravo proračuna. 

KRANJ 

1. Mestna občina Kranj je do sedaj objavila tri javne razpise za koncesijo za izvajanje 

programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet 

RS na 26. seji dne 18.3.1999, zadnjega v juniju 2013. 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije):  

- Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

- Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske 

vzgoje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

- Kandidat mora imeti za čas izdaje koncesije na območju Mestne občine Kranj, in sicer 

na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, zagotovljene prostore in opremo v 



 

skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000,  75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010). 

- Kandidat mora imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s 

Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

(Uradni list RS, št. 75/05, 82/2005, 76/2008, 77/2009 (79/2009 popr.), 102/2009, 105/2010, 

92/2012 (98/2012 popr.). 

- Kandidat mora zagotavljati izvajanje deveturnega dnevnega programa. 

- Kandidat mora imeti program razvoja s finančnim načrtom za naslednjih pet let ter 

letni delovni načrt. 

- Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno s predpisi 

določi Svet Mestne občine Kranj. 

- Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z 

veljavnimi predpisi. 

- Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti. 

- Kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno 

odgovornost. 

- Kandidat mora parafirati pogodbo. 

 

2. V Mestni občini Kranj nimamo ustanovljene komisije za ocenjevanje, vrednotenje stanja 

objektov. 

KOMEN 

Razpisali nismo koncesije, niti nimamo ustanovljene komisije. 

LENDAVA 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo ustanovljene. 

LOŠKI POTOK 

Koncesije za predšolsko vzgojo do sedaj še nismo razpisali, komisije za ocenjevanje in 

vrednotenje stanja objektov za potrebe planiranja in ugotavljanja prioritet na področju 

investicijskega vzdrževanja nimamo ustanovljene. 

MOKRONOG- TREBELNO 

Na posredovano povpraševanje ne moremo odgovoriti, ker s tem nimamo izkušenj. 

MUTA 

Koncesije za predšolsko vzgojo v zadnjem času nismo razpisali, niti nimamo ustanovljene 

komisije za vrednotenje in ocenjevanje stanja objektov za potrebe planiranja. 

OPLOTNICA 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

PODVELKA 

Koncesije nismo razpisali, niti nimamo ustanovljene posebne komisije. Vrtec in šola podata 

svoje predloge, ki se jih uskladi na upravi, te pa potem župan usklajuje z občinskim svetom 

pri sprejemanju proračuna. 

RADEČE 

Koncesije za predšolsko vzgojo v Občini Radeče nismo razpisali. Posebej ustanovljene 

komisije nimamo, saj imamo pri nas le centralno osnovno šolo s podružnico in dvema 

enotama vrtca. Vrednotenje – ocenjevanje stanja objektov za planiranje investicijskega 

vzdrževanja opravi vodstvo šole/vrtca - tudi na podlagi ugotovitev zaposlenih (hišniki, 

mnenje oz. opažanja uporabnikov – učitelji, učenci…). Prioritetni vrstni red se oblikuje tudi 

kot posledica inšpekcijskih nadzorov – ugotovijo kakšno pomanjkljivost, obrabo, dotrajanost, 

ipd. 



 

RADENCI 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

RUŠE 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

SLOVENSKA BISTRICA 

Razpis za koncesijo smo imeli leta 2008. Imenovano imamo komisijo, ki opravi pregled 

šolskih in vrtčevskih objektov ter pripravi predlog investicijskega vzdrževanja. 

ŠKOFLJICA 

Koncesije nismo razpisali. 

TREBNJE 

V Občini Trebnje nismo še nikoli dodelili koncesije za predšolsko vzgojo in tudi nimamo 

potrebe, saj smo v preteklem letu zgradili nov vrtec z 22 oddelki, tako da imamo dovolj 

prostorskih kapacitet, da lahko v vrtec sprejmemo vse otroke, ki jih starši vpišejo. 

Komisije za ocenjevanje, vrednotenje stanja objektov (na primer šol in vrtcev) za potrebe 

planiranja in ugotavljanja prioritet na področju investicijskega vzdrževanja nimamo 

ustanovljene. 

VODICE 

Koncesije v zadnjem času nismo razpisali. Posebne komisije za ocenjevanje, vrednotenje 

stanja šole in vrtca nimamo, planiranje investicijskega vzdrževanja v zadnjem času pa je 

potekalo na podlagi potreb vrtca ali možnosti sofinanciranja. Zaradi potrebe po odpravi 

prostorske stiske v vrtcu, se je Občina Vodice skupaj z Vrtcem Škratek Svit Vodice odločila 

za iskanje novih prostorov za odprtje nove enote omenjenega vrtca. Ta investicija je bila tako 

izvedena na podlagi trenutne situacije v vrtcu in potrebe po rešitvi le-te in ne na predlog 

kakršnekoli komisije. Nadalje se trenutno odvija projekt energetske sanacije Osnovne šole 

Vodice. Tudi ta projekt ni bil izveden na pobudo komisije ali katerihkoli drugih organov, 

temveč na podlagi posvetovanja Občine Vodice z energetskimi svetovalci in na podlagi 

objave razpisa za sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Po 

ugotovitvi svetovalcev, da OŠ Vodice potrebuje energetsko nadgradnjo, se je Občina Vodice 

prijavila na razpis in pridobila sredstva za izvedbo projekta. Iz navedenega izhaja, da razne 

investicije v objekte OŠ in vrtca niso izvedene na podlagi mnenja posebnih delovnih teles, 

temveč na podlagi potrebe in posvetovanja z ravnatelji in strokovnjaki na pristojnih 

področjih. Seveda pa se investicije na področju šolstva in še bolj vrtca plane prilagaja tudi 

predvidenim demografskim trendom. 

VUZENICA 

Koncesije nismo razpisali, komisije nimamo. 

ŽIROVNICA 

Koncesije nismo razpisali, niti nimajo ustanovljene komisije. 

 

 

 

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  

 

 


