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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Študija modela organiziranja šolskih okolišev na območju Mestne občine 

Kranj 
 
 
1. OCENA STANJA  
Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol s skupaj 8 podružnicami. Z izjemo 
OŠ Helene Puhar, v katero se lahko vpiše otroka s posebnimi potrebami s cele občine, je za 
vsako od ostalih osmih šol, tako za matične kot podružnične šole, opredeljen šolski okoliš, ki 
pomeni območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež 
na tem območju. Velikost šolskega okoliša šole je praviloma usklajena z zmogljivostjo šole, 
to je z največjim možnim številom učencem, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v 
oddelke, upoštevajoč prostore, ki jih ima na razpolago za izvedbo pouka v eni izmeni. 
Zmogljivost šole temelji na normativih in standardih, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje 
programa osnovne šole, to je tudi normative za oblikovanje oddelkov in učnih skupin ter za ta 
namen potrebnih šolskih prostorov in osebja. Zakonodaja lokalni skupnosti, kot ustanoviteljici 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, nalaga, da v ustanovitvenem aktu določi območje, na 
katerem imajo starši pravico vpisati svojega otroka v to osnovo šolo. 
 
Sedanja ureditev sistema šolskih okolišev v Mestni občini Kranj trenutno zagotavlja ustrezno 
rešitev za vpis otrok v šolo, se pa v delih občine, kjer so nastala nova naselja in stanovanjske 
enote že kaže, da bi lahko prišlo do prevelikega vpisa na posamezne šole, v določenih delih pa 
celo do premalo vpisa za dva oddelka posameznega razreda, kar je pogoj za samostojno 
matično šolo. Zato smo v mestni upravi naročili študijo zunanjemu izvajalcu, da bi z 
neodvisnim pristopom prišli do optimalnih rešitev ne le pri oblikovanju šolskih okolišev, 
temveč tudi da bi našli pravo rešitev za status OŠ Simona Jenka – Center, ki ima po odloku o 
ustanovitvi status matične šole, deluje pa kot podružnična šola. 
 
2. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za obravnavo Študije modela organiziranja šolskih okolišev in v njej 
predlaganih rešitev predstavljajo: 

- 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009) 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 



- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007) 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol 

in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
ter javna mreža glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03) 
 

3. OBRAZLOŽITEV  
Da bi dosegli kar najbolj enakovredne pogoje za izvajanje programa osnovne šole v Mestni 
občini Kranj, saj se tudi demografski kazalci spreminjajo, kar pomeni, da nove stanovanjske 
soseske ali pa staranje prebivalstva v obstoječih stanovanjskih soseskah in naseljih povzročajo 
spremenljive številke vpisa otrok v posameznih šolskih letih, je aktivno prilagajanje šolskih 
okolišev danim situacijam primeren ukrep za zagotavljanje našega cilja, to je enakovrednih in 
primerljivih pogojev za šolanje vse učencev v kranjskih šolah. V kolikor ne bi proaktivno 
posegali v to problematiko, bi lahko pomenilo, da bi se posamezne šole znašle v situaciji, kjer 
ni bi bilo zadostnega vpisa za dva razreda 1. razreda, v drugih pa bi morali z velikimi 
finančnimi vložki z investicijami zagotavljati posege za dodatne prostore. Šolski okoliši v 
dokumentu so opredeljeni tako s prostorskimi okoliši kot tudi s posameznimi ulicami in 
hišnimi številkami, kjer je to potrebno, kar daje večjo preglednost. Ker na podlagi 
demografskih podatkov lahko za obdobje 5-6 let predvidevamo potrebe po vpisu, lahko tudi z 
določitvami mej šolskih okolišev zagotavljamo enakomerno razporejenost otrok po šolah.  
 
S spremembami šolskih okolišev in posledično s pogoji za vpis v prvi razred morajo biti starši 
otrok skladno z zakonodajo seznanjeni vsaj dve leti pred uveljavitvijo sistema, zato bi tudi ob 
tej spremembi vpis za nadaljnji šolski leti še potekal po obstoječem sistemu. Starši s tem tudi 
ne izgubijo pravice vpisati otroka tudi v šole izven šolskega okoliša, vendar mora vpis 
potekati na način, da se otroka vpiše najprej v šolo šolskega okoliša in šele nato v želeno šolo. 
V kolikor bi se vzpostavil sistem enovitega šolskega okoliša za celotno občino, kar 
predlagamo in bi moralo v svoji uredbi opredeliti Ministrstvo za šolstvo in šport, bi okoliši 
posameznih šol postali gravitacijska območja šol. S tem bi prišli do bolj fleksibilnega 
poseganja v problematiko vpisa, saj bi se gravitacijska območja spreminjala s sklepom Sveta 
MOK in to lahko do najmanj 3 mesece pred vpisom, s čimer bi bili bolj odzivni na nihanja po 
vpisa posameznih območjih. 
 
Kot poseben sklop pa se v študiji izpostavlja vprašanje organiziranosti objekta OŠ Simona 
Jenka naslovu Komenskega 2, šole Center. Odlok o ustanovitvi določa, da je matična šola 
sestavljena iz dveh stavb, in sicer stavbe na naslovu Ulica XXXI. divizije 7A in stavbe na 
Komenskega 2 v Kranju. V študiji je predstavljeno trenutno stanje, prikazane pa so tudi druge 
rešitve in njim odgovarjajoče prednosti in slabosti. Dejstvo je, da ima sama zgradba glede na 
prostorske normative dovolj učilnic za enooddelčno devetletko, vendar premalo dodatnih 
učilnic in drugih prostorov, ki so potrebni za izvedbo nivojskega pouka. Prav tako ne ustreza 
velikost telovadnice. Kot možna se nakazuje rešitev, po kateri bi bila šola Center ponovno 
opredeljena kot podružnična šola, kjer pa bi se odvijal le pouk od 1. do 5. razreda, vsi višji 
razredi pa bili tako kot z ostalih podružnic usmerjeni na matično šolo na naslovu XXXI. 
divizije 7a. Taka oblika bi vzdržala tudi prostorsko, lepo pa bi se dopolnjevala tudi s 
programom predšolske vzgoje, saj bo v sosednji stavbi, v poslopju bivše Ekonomske šole, 
urejen 12 oddelčni vrtec.  
 
 
4. FINANČNE POSLEDICE 

 
Predlagane rešitve za proračun Mestne občine Kranj ne predstavlja posledic finančne narave. 



Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednje 
 

SKLEPE 
 
1) Svet MOK se seznani s Študijo modela šolskih okolišev na območju Mestne občine 

Kranj. 
 

2) Svet MOK nalaga občinski upravi, da v študiji predlagano ureditev šolskih okolišev 
vključi v spremembo ustanovitvenih aktov posameznih šol. 

 
3) Svet MOK nalaga občinski upravi, da pri Ministrstvu za šolstvo in šport sproži 

postopek spremembe podzakonskega predpisa, ki ureja javno mrežo šol, da bi se v 
MOK oblikoval enovit šolski okoliš za območje celotne občine. Šolski okoliši 
posameznih šol v tem primeru postanejo gravitacijska območja posameznih šol, ki 
jih sprejema in spreminja Svet MOK s sklepom. 
 

4) Svet MOK nalaga občinski upravi, da: 
a) se status šole Center ostane nespremenjen in v aktu o ustanovitvi OŠ Simona 

Jenka Kranj opredeljen kot do sedaj (drugi objekt matične šole) 
b) v ustanovitvenem aktu OŠ Simona Jenka Kranj šolo Center opredeli kot 

podružnično šolo, kjer se izvaja pouk le od 1. do 5. razreda 
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