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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŢUPAN 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67 

 

Številka: 600-109/2011-1(47/09) 

Datum: 18.8.2011 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega vzgojno - 

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj – hitri postopek 

 

1. OCENA STANJA  

Statutarno pravna komisija je na svoji 42. seji, dne 6.9.2010 sprejela uradno prečiščeno 

besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole 

Straţišče Kranj in Svet Mestne občine Kranj je na 6. seji dne 11.5.2011 sprejel Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda 

Osnovne šole Straţišče Kranj.  

Predlagamo dopolnitev odloka z zapisom dodatne lokacije izvajanja predšolske vzgoje in 

popravek naslova pri PŠ Besnica.  

Ker gre za manj pomembne spremembe odloka, Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v 

skladu s prvim odstavkom 99. člena Poslovnika Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 

št.41/07, 46/07 in 51/10) odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj sprejme po hitrem postopku. 

 

 

2. PRAVNA PODLAGA 

Pravno podlago za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev odloka predstavljajo: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/2007-

UPB5, 101/2007 Odl. US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-

I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 

47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23), 

 3. člen Zakona 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), 

 Odlok o območjih in naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj (Uradni list 

RS, št. 32/96, 6/01, 16/07, 126/08), 

 18. in 107. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 

 99. člen Poslovnika Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07, 46/07 in 51/10). 

 

3. OBRAZLOŢITEV  

Prva sprememba se nanaša na zapis dodatne lokacije izvajanja predšolske vzgoje. Z novim 

šolskim letom se bosta začasno dva oddelka vrtca nahajala v prostorih Gasilskega društva 

Ţabnica, Ţabnica 29, Ţabnica. Druga sprememba pa se nanaša na zapis pravilnega naslova PŠ 

Besnica, ki od leta 10.2.2001 ni več Zg. Besnica 3, Zg. Besnica, ampak je pravilni naslov 

Videmce 12, Zg. Besnica. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&stevilka=5026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200922&stevilka=869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1661
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199445&stevilka=17351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
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Gradivu je priloţen tudi izvleček iz veljavnega odloka s prikazom sprememb in dopolnitev 

členov, ki se spreminjajo. Spremembe in dopolnitve členov so prikazane tako, da je besedilo, 

ki se dodaja, podčrtano, tisto, ki se črta, pa prečrtano. 

 

4. FINANČNE POSLEDICE 

Dodatna lokacija izvajanja predšolskega vzgoje ima finančne posledice (cca. 8.460 

EUR/mesec za 2 oddelka) za proračun Mestne občine Kranj. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 

 

SKLEP 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj. 

 

Pripravila: 

Darja Veternik, višja svetovalka 

 

Nada Bogataj Krţan, univ.dipl.pol.         MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 

   NAČELNICA      Ţ U P A N 

 

 

 

 

 

Prilogi: 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj 

 Izvleček iz veljavnega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda 

Osnovne šole Straţišče Kranj s prikazom sprememb in dopolnitev posameznih členov, ki 

se spreminjajo 
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Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

(Uradni list RS, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 

55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: 

U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23) 

in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine 

Kranj na svoji ____ seji, dne _________ sprejel naslednji 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče Kranj 

 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Straţišče 

Kranj (Uradni list RS, št. 81/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 38/11) (v nadaljevanju: 

odlok) se spremeni četrta alineja 2. člena odloka, ki se po novem glasi: 

"- oddelki vrtca za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje v 

podruţničnih šolah Besnica, Ţabnica in v objektu na naslovu Ţabnica 29, Ţabnica." 

 

2. člen 

V 3. členu odloka se naslov "Zgornja Besnica 3" nadomesti z "Videmce 12". 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 600-109/2011-1-(47/09) 

Datum:   

          

 

 

ŢUPAN 

MESTNE OBČINE KRANJ 

MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&stevilka=5026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200922&stevilka=869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1661
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Izvleček iz veljavnega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda 

OSNOVNE ŠOLE STRAŢIŠČE KRANJ (Uradni list RS, št. 81/2010, 38/11) 

PRIKAZ SPREMEMB IN DOPOLNITEV ČLENOV, KI SE SPREMINJANJO 

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE 

     

2. člen 

Ime zavoda: Osnovna šola Straţišče Kranj.  

Sedeţ zavoda: Šolska ulica 2, 4000 Kranj.  

V sestavo zavoda sodijo tudi:  

 – podruţnična šola Besnica  

 – podruţnična šola Podblica  

 – podruţnična šola Ţabnica  

– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje v 

podruţničnih šolah Besnica, in Ţabnica in v objektu na naslovu Ţabnica 29, Ţabnica.  

Matična šola je sestavljena iz 2 stavb, in sicer stavbe na naslovu Šolska ulica 2 in stavbe na 

naslovu Baragov trg 3 v Kranju. 

   

3. člen 

Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese 

nepremičnine na naslovu Šolska ulica 2 in Baragov trg 3 (matični stavbi), Podblica 3 

(podruţnična šola Podblica), ter za opravljanje osnovnošolske vzgoje in predšolske vzgoje 

nepremičnine na naslovu Zgornja Besnica 3  Videmce 12 (podruţnična šola Besnica) in 

Ţabnica 20 (podruţnična šola Ţabnica). Zemljiškoknjiţni podatki o nepremičninah, ki jih 

ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu sveta Mestne 

občine Kranj. 

 


