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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Kranjski vrtci – hitri (združeni) postopek 
 

1. OCENA STANJA 
 
Svet Mestne občine Kranj je junija 1998 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Kranjski vrtci. Zaradi nekaterih sprememb v zakonodaji je bilo potrebno 
spremeniti odlok in ga uskladiti s sedaj veljavno zakonodajo. Vse spremembe Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Kranjski vrtci (v nadaljevanju: odlok) so zgolj formalne narave, zato predlagamo, da se 
sprejme po hitrem postopku. 
 

2. PRAVNA PODLAGA 
 
Podlaga za spremembo odloka je sledeča: 

- 20. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96), 
- 53. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 13/96, 23/96, 101/99, 64/01, 101/01, 108/02, 14/03, 34/03, 55/03, 
79/03, 115/03), 

- 66. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 13/96, 44/00, 19/01, 78/03, 
113/03), 

- 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (Ur. List RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 
85/02). 

 
3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA 

 
1) V 4. členu se črta dejavnost zavoda - priprava otrok na šolo za otroke, ki ne obiskujejo 
oddelkov dnevnega varstva. Navedena sprememba je posledica uvedbe devetletke, saj so 
zaradi uveljavitve Zakona o vrtcih prenehale veljati določbe Zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, ki se nanašajo na pripravo na osnovno šolo. 
 
2) Dejavnost zavoda, določena v 5. členu odloka, se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2-38/2002). 
 



3) Skladno z določilom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja mandat ravnateljev traja 5 let, zato je navedena sprememba zgolj uskladitev z 
veljavno zakonodajo. 
4) Iz tretjega odstavka 27. člena odloka ni razvidno, h katerim aktom ustanovitelj daje 
soglasje, katere akte pa zavod sprejema samostojno (brez soglasja ustanovitelja). Zaradi 
nejasnosti obstoječega določila se le-to spremeni tako, da ustanovitelj daje soglasje le k 
pravilom (statutu) zavoda, ostale akte pa sprejema pristojni organ zavoda samostojno. Katere 
akte sprejema svet zavoda in katere ravnatelj, pa je določeno v zakonih oziroma aktih 
ministrstva, s katerimi zavodom naložijo sprejetje ustreznih aktov. 
 
 
 
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: 
Tanja Kristan, univ.dipl.prav. 
 
 
 
Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol.   MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe             ŽUPAN 
 
 
Priloga: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96), 53. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 101/99, 
64/01, 101/01, 108/02, 14/03, 34/03, 55/03, 79/03, 115/03), 66. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 13/96, 44/00, 19/01, 78/03, 113/03) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na svoji 
________ seji dne ________ sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 

Kranjski vrtci 
 
 

1. člen 
 
Spremeni se 1. odstavek 4. člena odloka in se po novem glasi: 
»Zavod opravlja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke na območju Mestne 
občine Kranj.« 
 

2. člen 
 
Spremeni se 2. odstavek 5. člena odloka, in sicer se dodajo naslednje alinee: 

- K/74.120 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 
- H/55.231 dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 
- O/92.623 druge športne dejavnosti. 

 
3. člen 

 
 Spremeni se tretji stavek zadnjega odstavka 13. člena odloka in se po novem glasi: 
»Mandat ravnatelja traja 5 let.« 
 

4. člen 
 

Spremeni se 3. odstavek 27. člena, ki se po novem glasi: 
»Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge akte pa pristojni organ 
zavoda samostojno.« 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:64-0050/2004-47/11 
 
           MESTNA OBČINA KRANJ 
       MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 
         ŽUPAN 
 


	SKLEP 

