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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava 
 
1. OCENA STANJA  
Svet Mestne občine Kranj je na 18. seji dne 9.7.2008 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega 
vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (uradno prečiščeno besedilo) v nadaljevanju: 
odlok.  
V mesecu juliju 2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/2009). Določbe 
omenjenega zakona vplivajo na ustanovitvene akte zavodov, zato je zakonodajalec 
ustanovitelje zavodov zavezal k uskladitvi ustanovitvenih aktov z določbami novega zakona 
najkasneje v roku 1 leta po uveljavitvi zakona.   
Hkrati predlagamo dopolnitev odloka z notranjo organizacijo javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Kranjski vrtci (42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja). 
 
2. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za sprejem predlaganega odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci predstavljajo: 
• 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/07 – UPB5, 36/08, 58/09), 
• 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 127/06) in 
• 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07). 
 
3. OBRAZLOŽITEV  
Sprememba odloka, ki jo predlagamo, je sprememba v številčni sestavi sveta zavoda na 
podlagi spremembe 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Število predstavnikov v svetu zavoda se zvišuje iz 9 na 11, in sicer tako da svet zavoda 
sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki 
staršev.  
V nadaljevanju je sprememba in dopolnitev odloka potrebna, ker je v skladu s 42. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja potrebno v odloku urediti 



notranjo organizacijo javnega vrtca, in sicer je potrebno v odloku zapisati vse enote javnega 
vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci.  
 
4. FINANČNE POSLEDICE 
Predlagane spremembe in dopolnitve za proračun Mestne občine Kranj ne predstavlja 
nikakršnih posledic finančne narave. 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 
 

SKLEP 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Kranjski vrtci. 
 
 
Pripravila: 
Darja Veternik, višja svetovalka 
 
 
Uroš Korenčan     DAMIJAN PERNE, dr.med.spec.psih 
Vodja Oddelka za družbene zadeve         Ž u p a n 
 
 
Prilogi: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Kranjski vrtci, 

• Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – delovno 
gradivo z zaznambami sprememb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00, 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je 
Svet Mestne občine Kranj na ___________ seji dne _____________ sprejel 

 
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno-
varstvenega zavoda Kranjski vrtci 

 
1. člen 

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 79/08-UPB) in se po novem glasi: 
 »Ime zavoda: Kranjski vrtci. 
Sedež zavoda: Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj. 
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja spreminja organizacijo dela v zavodu, če 
so za to podani zakonski pogoji. 
V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo 
naslednje enote: 
Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj, 
Enota Čirče, Smledniška cesta 136, Kranj, 
Enota Ciciban, Likozarjeva ulica 22, Kranj, 
Enota v OŠ Jakoba Aljaža, Ulica Tončka Dežmana 1, Kranj, 
Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj, 
Enota v OŠ Matije Čopa, Ul. Tuga Vidmarja 1, Kranj, 
Enota Sonček, Cesta 1. maja 17, Kranj, 
Enota Čenča, Oprešnikova ul. 4a, Kranj, 
Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj, 
Enota Čira Čara, Cesta Staneta Žagarja 6, Kranj, 
Enota Ostržek, Golnik 54, Golnik, 
Enota Ježek, Trstenik 8, Golnik, 
Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj, 
Enota Biba, Zg. Bitnje 266, Žabnica, 
Enota Kekec, Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj, 
Enota Čebelica, Planina 39, Kranj. 
 
V okviru zavoda so lahko organizirane tudi naslednje strokovne službe: 
- svetovalna služba, 
- upravno-računovodska služba, 
- tehnična služba.« 

 
2. člen 

Spremeni se 8. člen in se po novem glasi: 
»Svet zavoda šteje 11 članov: 
3 predstavniki ustanovitelja, 
5 predstavnikov delavcev zavoda, 
3 predstavniki staršev. 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma 
izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler 
je njihov otrok vključen v zavod. 



Svet odloča z večino vseh.« 
3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 602-594/2009-1-(47/09) 
Datum: 
 

       Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
              Ž u p a n 


