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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Osrednja knjižnica Kranj – hitri postopek 
 

1. OCENA STANJA 
S končano obnovo stavbe Globus na naslovu Koroška cesta 4 bo knjižnica na tem naslovu 
dobila nov sedež in svoje nove upravne prostore.  
Ob tej priložnosti predlagamo tudi spremembo imena knjižnice, ki naj bi se po novem 
imenovala Mestna knjižnica Kranj.  
 
Te spremembe narekujejo tudi spremembe odloka.  
 
Ker gre za manj pomembne spremembe odlokov, predlagamo, da svet sprejme odlok po 
hitrem postopku. 
 

2. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za sprejem predlaganih Odlokov o ustanovitvi predstavljajo: 
- 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 

8/96, 36/00 in 127/06), 
- 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 

96/02), 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) 
- 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 
- 99. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/2007). 
 

3. OBRAZLOŽITEV  
S končano obnovo stavbe Globus in selitvijo knjižnice na naslov Koroška cesta 4 bo knjižnica 
na tem naslovu dobila nov sedež in svoje nove upravne prostore.  
Ob tej priložnosti predlagamo tudi spremembo imena knjižnice, ki naj bi se po novem 
imenovala Mestna knjižnica Kranj.  
 
Ime Osrednje knjižnice Kranj je pred petdesetimi leti (17.3.1960) določila Odločba o 
ustanovitvi finančno samostojnega zavoda "Osrednja knjižnica občine Kranj". S to odločbo 
sta bili v samostojen zavod združeni dotedanji Ljudska knjižnica in Študijska knjižnica. 
Kasneje se je zavodu priključila še Pionirska knjižnica. Ime se je nato spremenilo z Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (8.9.1999). 
 



Poimenovanje kranjske knjižnice kot "osrednje" knjižnice v Občini Kranj je bilo pred 
petdesetimi leti vsebinsko utemeljeno, saj takrat novonastala združena knjižnica ni bila edina 
knjižnica v mestu. Danes je Osrednja knjižnica Kranj edina knjižnica, ki je namenjena 
občanom kranjske občine in občanom Občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, 
Preddvor in Šenčur. Zato je poimenovanje knjižnice kot "osrednje" knjižnice nepotrebno. 
 
Z reformo lokalne samouprave v letu 1995 je bila ustanovljena Mestna občina Kranj kot 
naslednica Občine Kranj. Mestna občina Kranj je edina ustanoviteljica knjižnice, zato je 
primerno, da se Osrednja knjižnica Kranj preimenuje v Mestno knjižnico Kranj. 
 
 

4. FINANČNE POSLEDICE 
Predlagane spremembe in dopolnitve za proračun Mestne občine Kranj ne predstavljajo 
nikakršnih posledic finančne narave.  
 
 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Osrednja knjižnica Kranj. 
 
 
Pripravila: 
Petra Polak 
 
 
Uroš Korenčan     Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe          Župan 
 
 
 
 
Priloga: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja 
knjižnica Kranj. 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (uradno prečiščeno 
besedilo) s prikazom predlaganih sprememb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 
87/01, 96/02) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj na svoji 
___. seji, dne ____ sprejel 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj 

 
1. člen 

Spremeni se naziv odloka Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Ur.l. 
RS, št, 141/04, 55/05, 122/2008 in 37/2009 – UPB), ki se po novem glasi Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj. 
 
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Ur.l. RS, 
št, 141/04, 55/05, 122/2008 in 37/2009 – UPB) se besedna zveza »Osrednja knjižnica Kranj« 
nadomesti z besedno zvezo »Mestna knjižnica Kranj«. 
 

2. člen 
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, ki se po novem glasi: »Koroška cesta 4, Kranj«. 
 

3. člen 
V 2. odstavku 11. člena se v zadnjem stavku črta besedna zveza »tudi uprava«. 
 

4. člen 
V 24. člen se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: » Zavod upravlja s prostori na naslovu 
Koroška cesta 4, Kranj v izmeri 4.953,13 m2, ki stoji na zemljišču: 

- parcelna št. 300 k.o. Kranj,  
Parcela je vpisana v zemljiško knjižnem vložku  Okrajnega sodišča v Kranju, št. 2093/2.« 
 

5. člen 
V 4. odstavku 30. člena se v 2. alineji črta besedna zveza »če ni z zakonom drugače 
določeno«. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

6. člen 
Določbe o spremembi imena knjižnice, spremembi sedeža knjižnice ter upravljanju s prostori  
začnejo veljati od preselitve knjižnice v nove prostore. 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
/Številka: 610-19/2010-1-47/12 
Kranj, dne ______ 
 
      Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
            ŽUPAN 
 
 



 


