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OBČINSKI SVET

ZADEVA:

Predlog sklepa o izvedbi postopka za podelitev koncesije za
predšolsko varstvo

NAMEN:

Sprejem sklepa - hitri postopek

PRAVNA PODLAGA:

73. do 77. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 29.
člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 15.
člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10,
50/14 in 15/15), Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št.
25/2010)

PREDLAGATELJ:

župan, mag. Janez Tekavc

Gradivo pripravil:

župan, mag. Janez Tekavc

Poročevalec:

župan, mag. Janez Tekavc

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejeme sklep o izvedbi
postopka za podelitev koncesije za predšolsko varstvo.

mag. Janez Tekavc, župan
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PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 73. do 77. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 29. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 15. člen Statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15), Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 25/2010) je Občinski svet
Občine Dol pri Ljubljani na svoji …… (redni) seji, dne ….. sprejel

SKLEP
o izvedbi postopka za podelitev koncesije za predšolsko varstvo

1.
Za potrebe predšolske vzgoje se izvede postopek za podelitev koncesije ali več koncesij za
predšolsko varstvo do 60 otrok. Koncesionar je lahko oseba, ki izpolnjuje prepisane pogoje.

2.
Merila
-

za izbor so:
cena programa predšolske vzgoje in varstva – 60 točk
ocena objekta, prostora in opreme – 5 točk
lokacija vrtca – 5 točk
rok pričetka izvajanja javne službe – 30 točk

Cena programa predšolske vzgoje in varstva ne sme presegati cene, ki je določena za javni
vrtec Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Če ponujena scena presega ta zneske, se
kandidatura izloči. Merilo cene se uporabi tako, da se razlika med najnižjo in najvišjo ceno
razdeli na 60 točk in točke dodeli tako, da ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno prejme 60 točk,
naslednji pa sorazmerno glede na razliko v ceni.
Oceno objektov, prostora in opreme opravi komisija, ki jo imenuje župan. Komisija dodeli do
5 točk, glede na oceno v kolikšni meri ponudnik presega predpisan standard.
Za vsakih 500m zračne oddaljenosti lokacije, kjer bo kandidat izvajal dejavnost do
obstoječega vrtca ali šole se dodeli po 1 točko, vendar največ 5 točk. Če je ponujena lokacija
izvajanja predšolskega varstva izven naselij občine Dol pri Ljubljani, se kandidatura izloči.
Za vsak dan zamika med dnem pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije in začetkom
izvajanja predšolskega varstva se od maksimalnega števila 30 odšteje po 0,2 točke. Če
kandidat ponudi začetek izvajanja koncesije z več kot 8 mesečnim rokom, se kandidatura
izloči.
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3.
Koncesija preneha, če koncesionar v roku ne začne izvajati koncesijskega dejavnosti ali je ne
izvaja na lokaciji, ki jo je ponudil v kandidacijskem postopku.
Koncesija se podeli za 10 let z možnostjo predčasne odpovedi koncesije (75. členu ZOFVI) z
odpovednim rokom 6 mesecev.
4.
Postopek za podelitev koncesije se izvede dvofazno. V prvi fazi se ugotovi ali kandidati
izpolnjujejo predpisane zahteve. V drugi fazi se kandidate, ki izpolnjujejo pogoje pozove, da
oddajo ponudbe za izvajanje predšolskega varstva upoštevaje merila za izbor. Kandidati v
drugi fazi dajo zavarovanje za resnost v višini 500 EUR na vsako mesto predšolskega varstva
za katerega kandidirajo. Varščina se da praviloma v obliki menice, lahko pa tudi kot denarni
depozit ali hipoteka. Izbranim kandidatom se zavarovanje vrne, ko začno z izvajanjem
predšolskega varstva, neizbranim pa z dnem pravnomočnosti odločbe.
Upoštevaje merila se podeli toliko koncesij, da je z njimi zagotovljenih do 30 mest za prvo
starostno obdobje in do 30 mest za drugo starostno obdobje.
Izbrani kandidat mora predložiti bančno garancijo, hipoteko ali dati denarni depozit v višini
500 EUR na vsako mesto predšolskega varstva, ki mu je podeljen s koncesijo. Zavarovanje
se lahko unovči, če koncesionar ne izvaja predšolskega varstva v skladu s predpisi in
koncesijsko pogodbo.

Številka:
Dol pri Ljubljani,

mag. Janez Tekavc
Župan

3

OBRAZLOŽITEV

V Občini Dol pri Ljubljani se v zadnjih petih letih srečujemo z zelo velikim številom otrok, ki
jim je bil odklonjen sprejem v vrtec tako, da je bilo v šolskem letu 2011/2012 odklonjenih 63
otrok, v šolskem letu 2012/2013 odklonjenih 69 otrok, v šolskem letu 2013/2014 odklonjenih
66 otrok, v šolskem letu 2014/2015 odklonjenih 40 otrok, v šolskem letu 2015/2016
odklonjenih 53 otrok.
Pregled števila rojstev v Občini Dol pri Ljubljani je po podatkih Ministrstva za šolstvo sledeč:v
letu 2000 je bilo rojenih 64 otrok, v letu 2001 je bilo rojenih 61 otrok, v letu 2002 je bilo
rojenih 65 otrok, v letu 2003 je bilo rojenih 48 otrok, v letu 2004 je bilo rojenih 82 otrok, v
letu 2005 je bilo rojenih 64 otrok, v letu 2006 je bilo rojenih 80 otrok, v letu 2007 je bilo
rojenih 65 otrok, v letu 2008 je bilo rojenih 96 otrok, v letu 2009 je bilo rojenih 83 otrok, v
letu 2010 je bilo rojenih 82 otrok, v letu 2011 je bilo rojenih 96 otrok, v letu 2012 je bilo
rojenih 98 otrok, v letu 2013 je bilo rojenih 71 otrok, v letu 2014 je bilo rojenih 88 otrok.
Občina Dol pri Ljubljani se srečuje z izrazito problematiko pomanjkanja mest v vrtcu, saj je v
povprečju odklonjenih skoraj 1/2 otrok, ki prosijo za sprejem v vrtec. Občina je za potrebe
vrtca zagotovila proste praktično na vseh možnih lokacijah, tako da se predšolsko varstvo
otrok izvaja v prostorih vrtca na Vidmu v prostorih šole v Dolskem, v župnišču v Dolu, v
gasilskem domu v Dolu, v kulturnem domu v Dolskem, podeljena pa je bila tudi koncesija za
vzgojno varstveno družino.
Občina bo za namen reševanja predšolskega varstva del prostorov stavbe šole v Senožetih
namenila za eno skupino vrtca. Dodatne možnosti za predšolsko varstva pa namerava
zagotoviti tudi s podelitvijo koncesije ali več koncesij za to področje. V skladu s tem
namerava čim prej objaviti razpis za podelitev koncesije ali več koncesij za predšolsko
varstvo.
Dodatne kapacitete vrtca bodo dodatno obremenile proračun občine in sicer v višini
predpisane razlike v ceni vrtca, med ceno ki jo plačujejo starši in polno ceno vrtca. Razlika se
krije iz sredstev občine. Ob udeležbi staršev v višini 30% cene vrtca znaša razlika, ki se krije
iz sredstev proračuna za prvo starostno skupino po 289,17 EUR (70% od polne cene za
javni vrtec v višini 413,11 EUR) in za drugo starostno skupino 224,28 EUR (70% od polne
cene za javni vrtec v višini 320,41 EUR). V primeru, da bi bilo preko koncesij vključenih 30
otrok prve starostne skupine in 30 otrok druge starostne skupine, bi bil letni strošek za
proračun cca 184.844,52 EUR.
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