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Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67 
 
 
Številka: 00302-0001/2003-47/06 
Datum:   18.11.2003  
 
 
Zadeva: OBRAZLOŽITEV RAZVOJNIH NAČRTOV ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
               ZA OBDOBJE 2004 – 2007 
 
Osnovno izhodišče pri pripravi osnutka proračuna 2004 v Oddelku družbenih javnih služb je bil 
razvojni načrt za obdobje 2003-2006, kjer so bile opredeljeni investicijski projekti na vseh 
področjih družbenih dejavnosti. ki naj bi nam prikazali dejansko sliko potreb po nujnih 
investicijskih posegih in usmeritve v novogradnje. Pri pripravi načrtov smo skušali slediti predvsem 
ciljem, ki so bili določeni na podlagi potreb, da se prepreči nastajanje še večje škode na objektih. 
Vsekakor pa je potrebno tudi načrtovati investicije, po katerih se izkazuje potreba zaradi izboljšanja 
zagotavljanja javne infrastrukture na vseh področjih družbenega življenja, tako na šolskem, 
otroškem varstvu, kulturnem, športnem, socialnem in zdravstvenem. Želimo, da bi se pogoji in 
kvaliteta življenja izboljševala na vseh področjih družbenega življenja in dela. To so predvsem vse 
oblike izobraževanja, kvalitetno otroško varstvo, tako profesionalna kot ljubiteljska kultura, 
rekreativni in profesionalni šport, vse več poudarka pa mora lokalna skupnost namenjati tudi vsem 
oblikam socialnega varstva in zagotavljati normalne pogoje za izvajanje zdravstva. 
Zaradi močno omejenih proračunskih sredstev smo morali dati prednost nekaterim najnujnejšim 
investicijam na račun zviševanja standarda. Postavljeni smo pred dejstvo, da vedno večji obseg 
sredstev zahtevajo fiksne obveznosti, ki jih predstavljajo redni stroški delovanja in plače zaposlenih 
v javnih zavodih, zakonsko določene obveznosti in že utečeni programi, ki potekajo na vseh 
področjih družbenih dejavnosti. Spreminja se zakonodaja, ki, prelaga vse več obveznosti na ramena 
občin.  
Pri posameznih investicijah računamo tudi na soudeležbo države, vendar le v višini 10%, razen 
redkih izjem, kjer so vložki države večji. Iz teh razlogov je razvojni program pripravljen na 
predpostavkah, da bo zagotovljena potrebna višina finančnih sredstev in da se bo v primeru 
nezadostnih sredstev posamezni investicijski projekt še bolj zamaknil v prihodnost. Na drugi strani 
pa bomo še naprej skrbno ugotavljali, ali so posamezni projekti dejansko potrebni ali jih je zaradi 
novih okoliščin, spremembe zakonodaje ali racionalizacije mogoče preložiti, spremeniti ali se jim 
celo odpovedati. Slednje velja predvsem za načrtovane investicije v kasnejših letih, medtem ko so 
za leto 2004 zastavljeni cilji realni in tudi uresničljivi, nekateri pa temeljijo na že sprejetih 
obveznostih, saj so se pričeli že v letu 2003.  
 
11 IZOBRAŽEVANJE 
 
Na področju izobraževanja je zakonska naloga občine po Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 12/96 in 23/96), da zagotavlja sredstva za investicije, 
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, skrbi torej za prostorske pogoje za izvajanje 
osnovnošolskega programa in programa glasbene šole. Pri planiranju investicij na področju 
izobraževanja moramo predvsem upoštevati tudi Zakon o osnovnem šolstvu, ki postavlja posebne 
prostorske pogoje za devetletko in seveda uvedbo enoizmenskega pouka. Dejstvo je, da se z 
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uvajanjem devetletke bistveno spreminjajo pogoji za delo v šolah. Problem naše občine je, da so vse 
šole starejše od 20 let in da so vse potrebne temeljite obnove, da so bile vse grajene za osemletko. 
Devetletka pa terja tudi drugačen način izvajanja programa. Tako poleg pomanjkanja osnovnih 
učilnic, primanjkuje tudi manjših prostorov za izvajanje nivojskega pouka. Pojavlja pa se tudi 
problem neenakomerne zasedonosti šol, tako da nekatere šole razpolagajo z viški učilnic, druge pa z 
velikim primanjkljajem. Zato bomo v naslednjih letih veliko pozornost namenili poleg adaptacije 
tudi spremembi šolskih okolišev, ki bodo zagotovili enakomernejšo zasedenost šol. 
Osnovni cilj je, da se najprej zaključijo že začeta dela in da se odpravijo največje nepravilnosti oz. 
napake, da bi preprečili nadaljnje nastajanje škode. Nekaj nepravilnosti nam je sicer uspelo 
odpraviti v predhodnih letih, vendar je še vedno veliko dela, saj so stavbe precej dotrajane, svoje 
zahteve po postavljajo tudi inšpekcijske službe, katere v svojih odločbah zahtevajo takojšnjo nujno 
odpravo nepravilnosti. Precej takšnih del je tudi nepredvidenih in se pojavijo med letom, ni pa jih 
mogoče odložiti. Zato morajo biti na voljo rezervna investicijska sredstva, iz katerih uspemo pokriti 
vsaj del teh potreb. 
Glavni investicijski projekti: 
1. Osnovna šola Franceta Prešerna: Po številnih zapletih je izvajalec odpravil večino 

pomanjkljivosti pri dograditvi šole, ki se je pričela že v letu 2002. V letu 2004 načrtujemo 
obnovo sanitarij in prestavitev kanalizacije ob objektu, ker je sedanja izvedba dokaj iztrošena in 
že prihaja do zamakanja. Hkrati s tem bo potrebno obnoviti tudi sanitarije.  
Podružnica Kokrica : V letu 2005 bo potrebno angažirati sredstva za obnovo strehe, kar nam 
narekuje inšpekcijska služba.  

2. Osnovna šola Simon Jenko 
Podružnica Goriče: Stavba je bila stara in je bila zaradi varnosti otrok potrebna popolne obnove 
(statična in gradbena sanacija). Dodatno bo vgrajena čistilna naprava in urejena okolica šole.V 
Goričah tudi ni primernega prostora za izvajanje športne vzgoje, zato bomo primeren prostor 
začasno skušali urediti v sami stavbi. Z obnovo stavbe bomo pridobili tudi dodatno učilnico za 
potrebe devetletke. Gradnaja se je pričela avgusta in bo končana februarja 2004. Od Ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport imamo odobreno10 % udeležbo. V prihodnjih letih pa se bo po 
pridobitvi ustrezne dokumentacije pristopilo tudi k gradnji telovadnice. 
Osnovna šola Simona Jenka matična šola: V letu 2004 in 2005 bomo na šoli zamenjali strešno 
kritino, ki se že več let zasilno popravlja, nujna pa bo tudi obnova kuhinje in sanitarij, ki jo 
terjajo inšpekcijske službe. Šoli bo v letu 2004/05 primanjkovalo devet učilnic. 
Podružnica Center: V letu 2003 je šola dobila vrnjenih pet učilnic, ki jih je imela v najemu 
Ekonomska šola. Potrebno je bilo popolnoma obnoviti sanitarije in učilnice. Šola je iz leta 1938, 
zato je potrebna siceršnje prenove, v prvi vrsti odprava razpok na stenah in vzrokov zanje in 
popravilo strehe. Po izselitvi Ekonomske gimnazije na novo lokacijo pa pričakujemo, da bomo 
od ministrstva prevzeli še drugi del zgradbe, kar nam bo rešilo prostorske probleme matične 
šole. Seveda pa bo tudi ta del potreben prenove. Od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
pričakujemo 10% udeležbo. 

3. Osnovna šola Stražišče – matična šola: Za šolski okoliš OŠ Stražišče je značilno, da 
demografski podatki ne kažejo na padanje prirastka prebivalstva, kar nas je vodilo, da smo 
začeli postopke za pridobitev projektne dokumentacije za nadgradnjo šole. V letu 2003 smo 
pridobili gradbeno dokumentacijo za  nadzidavo prostorov na objektu matične šole. Načrtovanje 
je bilo izredno zahtevno, ker je šola kulturni spomenik. Gradnji bo vključena tudi izgradnja 
kurilnice in priklop na plinovod. V naslednjih letih pa načrtujemo tudi priprave in pričetek 
gradnje športne dvorane ob šoli, sam začetek pa je v veliki meri odvisen od finančne pomoči 
gospodarstva, o čemer potekajo razgovori.  

4. Osnovna šola Staneta Žagarja: V letu 2004 bomo stanovanje preuredili v učilnico, v naslednjih 
letih pa bo potrebno nadaljevati z obnovo sanitarij in oken. Objekt sam pa nima tudi zadostnih 
prostorov za izvajanje športne vzgoje. Prizidek, v katerem se izvaja pouk za nižje razrede z 
varstvom, je praktično neustrezen, saj so stropi prenizki in zato ni zadosti svetlobe. Tako bo 
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potrebno v kratkem razmišljati o tem, da ta prizidek poderemo, istočasno pa pristopimo k 
gradnji dodatne telovadnice in vsaj dveh dodatnih učilnic, ki naj bi bile prijazno urejene za 
potrebe 1. razredov devetletne šole. Istočasno bomo izvedli tudi novo kurilnico, ki bo 
prilagojena plinskemu ogrevanju in bo zadostila normativom. 

5. Podružnica Podblica: v šolskem objektu ni primernega prostora za izvajanje športne vzgoje, 
zato smo v letu 2003 uredili športno igrišče, KS pa je dolžna postaviti ograjo. V letu 2004 pa bo 
potrebno obnoviti tudi streho, saj je stavba že dokaj stara in strešna kritina že močno dotrajana 
in zamaka. 

6. Podružnica Žabnica: Več let že načrtujemo izgradnjo nove telovadnice, ki naj bi pokrila tako 
šolske potrebe kot tudi potrebe krajanov po rekreaciji, zato je začetek del planiran v letu 2005, 
pri investiciji pa računamo tako na pomoč MŠZŠ, Fundacije za šport, v določenem deležu pa 
tudi KS in športnih društev. Nujna je tudi obnova stavbo, zlasti zamenjavo oken. 

7. Osnovna šola Predoslje: Šola nujno potrebuje dodatne učilnice. Od izgradnje šole je morala šola 
v šolskem letu 2003/04 prvič pristopiti k izmenskemu pouku oziroma k pouku z zamikom v 2., 
3. in 4. razredu. V letu 2003 bo izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za dograditev šole. Do začetka šol. leta 2004/05 naj bi bila šola dograjena. Potrebna 
pa je tudi popolna obnova kuhinje.  

8. Osnovna šola Helene Puhar: objekt te šole zahteva več manjših popravil, med drugimi tudi 
menjavo poda v telovadnici, še zahtevnejša pa bo zamenjava še drugega dela strešne kritine. 

9. Osnovna šola Orehek: Obnovljene so bile instalacije v starem delu šole, ki so na svojo 
dotrajanost že večkrat opozorile z iztekanjem vode, obnoviti bo potrebno tudi instalacije v 1. 
nadstropju starega dela.  

10. V Glasbeni šoli na Trubarjevem trg 3 je potrebno zamenjati streho, obnove pa je potrebna 
fasada, ki se jo že več let prelaga. 

11. Osnovna šola Matije Čopa: V prihodnjih letih je v telovadnici nujna prenova tlaka, ki se sedaj 
samo obnavlja, in sicer v letu 2005, v kolikor bodo to dopuščala proračunska sredstva. Istočasno 
bomo skušali urediti tudi akustiko v prostoru, ki je sedaj moteča tako za učence kot tudi za 
učitelje. 

12. Osnovna šola Jakoba Aljaža: v zadnjih letih smo obnovili streho in bazen, tako da so glavna 
investicijska dela zaključena. V prihodnjih letih je potrebno načrtovati še obnovo fasade in 
oken, predvsem na južnem delu.  

 
12 OTROŠKO VARSTVO 
 
Mestna občina Kranj mora zagotoviti ustrezne prostore, v katerih se dejavnost otroškega varstva 
lahko normalno odvija. V skladu z določili zakonodaje in metodologije za izračun ekonomske cene 
se v le to ne upošteva investicije in večja investicijska vzdrževanja, zato mora sredstva za to 
zagotavljati občina. Javnemu zavodu Kranjski vrtci in oddelkom vrtca pri osnovnih šolah so 
sredstva v ta namen zagotovljena preko investicijskih transferov. Iz tega naslova tako javni zavod 
črpa sredstva tudi za večja investicijska vzdrževanja in gradnjo ograj okrog vrtcev ter za nabavo 
nove opreme. Večji projekti pa se vodijo preko Mestne občine Kranj. Seveda pa moramo pri tem 
upoštevati, da se načrti lahko že pred zaključkom obravnavanega obdobja spremenijo, glede na 
izkazane potrebe (npr. odpiranje novih oddelkov na periferiji, zmanjšanje št. oddelkov v mestu...). 
Predvideni projekti so: 
1. Gospodarsko poslopje ob vrtcu Čira čara: zaradi postopkov in nesoglasij nam v preteklih letih ni 

uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja. Zato je sprejeta odločitev, da bomo skušali pridobiti 
enotno lokacijsko dokumentacijo tako za rušenje kot nadomestno gradnjo. V nadomestni stavbi 
se bodo izdelali upravni prostori javnega zavoda Kranjski vrtci, v pritličju pa bomo pridobili 
dodatno igralnico in večnamenski prostor. Vrtec Čira čara je namreč lociran v stavbi 
stanovanjske vile in so prostori premajhni glede na standarde, ki jih zahteva zakon. Sedanji 
prostori uprave vrtca se bodo s preselitvijo le te izpraznili in bodo na razpolago za poslovni 
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najem oz. prodajo. V izredno slabem stanju je tudi vrtec Tinkara v KS Zlato polje (Levstikova 
6), ki je v denacionalizacijskem postopku in bi ga bilo bolj vrniti in otroke premestiti v vrtec 
Čira čara.  

2. Vrtec Kekec: v letih 2004 in 2005 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo 
neprimernega stopnišča in ureditev zgornjega nadstropja v prostorno igralnico.  
Vkolikor se bo izkazalo, da vpada vpis števila otrok v vrtce, se bo vrtec zaprl in se otroke 
preusmerilo v druge vrtce. 

 
13 KULTURA 
 

Mestna občina Kranj mora kot ustanovitelj zagotavljati ustrezne prostore za izvajanje kulturne 
dejavnosti vsem javnim zavodom, ki opravljajo kulturno dejavnost na območju MOK. To so 
Prešernovo gledališče Kranj, Osrednja knjižnica Kranj in Gorenjski muzej Kranj. Občina je po 
zakonu dolžna omogočati in razvijati tudi delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Po zakonu pa 
je dolžna skrbeti tudi za kulturne in zgodovinske objekte, ki so v njeni lasti. Z njimi mora ravnati 
kot dober gospodar in s tega vidika ohranjati njihovo vrednost. Ta določila so upoštevana tudi pri 
pripravi razvojnih programov na področju kulture. Seveda pa posamezne spomeniško varstvene 
akcije potekajo tudi ob predpostavki sodelovanja države pri financiranju del in se temu prilagaja 
tudi potek odvijanja posameznih izvedbenih del, v kolikor ni sama obnova pogoj za zaustavitev 
nastajanja nove škode in odpravo neposredne nevarnosti, da pride do nesreče. Tako so večji 
projekti na področju kulture naslednji: 
1. Knjižnica: Osrednja Knjižnica nujno potrebuje nove lastne prostore, saj trenutno le gostuje v 

najetih prostorih, ki so postali že pretesni. V letu 2004 se bo na podlagi izdelanih preveritvenih 
ocen določila lokacija in pristopilo k izdelavi idejnih načrtov in projektov. V kolikor želimo, da 
bo pri investiciji sodelovala tudi država, bomo morali upoštevati smernice Ministrstva za 
kulturo in Narodne univerzitetne knjižnice, da je potrebno graditi knjižnico regijskega značaja, 
pri čemer pa naj bi sodelovale tudi druge občine na območju, ki ga bo takšna knjižnica 
pokrivala. V letu 2004 bomo pridobili gradbeno dovoljenje, gradnja pa bi potekala v letu 2005 
in 2006. Pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za kulturo s kulturnim tolarjem, preko Regijske 
razvojne agencije pa kandidiramo tudi za sredstva iz strukturnih skladov EU. 

2. Layerjev kompleks: obsega objekte obrambnega stolpa Škrlovec, Layerjeva hiša, Škrlovec 2 in 
vmesna stavba na Tomšičevi 34. Stavba Škrlovec 2 in vmesna stavba na Tomšičevi 34 sta 
namenjeni v pretežni meri za Mladinski dnevni center in društvene dejavnosti, zato so sredstva 
za njuno obnovo planirana v okviru sredstev za socialno varstvo. Ker bi radi objekt Layerjeve 
hiše čimprej usposobili za njegov kulturni namen, je naš načrt, da nadaljujemo z deli na tem 
delu z restavratorsko obrtniškimi deli. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva se v 
prihodnjih štirih letih načrtuje tudi nadaljevanje del v stolpu Škrlovec. 

3. Kompleks Khislstein: Zajema grad Khislstein, dvorišče in vrt, grajsko pristavo in lovski dvorec. 
Že nekaj let planirana celovita obnova objekta se zaradi pomanjkanja sredstev odmika, vsekakor 
pa bo potrebno zaradi preprečitve nadaljnjega nastajanja škode na gradu najprej pričeti z obnovo 
strehe in urediti povezavo meteornih voda z glavno kanalizacijo na Vodopivčevi ulici. Vsekakor 
tudi tu pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za kulturo do 50%, saj govorimo o močni 
spomeniško varstveni akciji. Kandidirali pa bomo tudi za sredstva strukturnih skladov EU. 

4. Mestna hiša: obnovili bomo fasado. 
5.  Galerija – Pavšlarjeva hiša: prostori so namenjeni stalni zbirki Prešernovih nagrajencev in 

nagrajencev Prešernovega sklada, zametki katere so že postavljeni. Zagotovitev primernih 
prostorov je tudi pogoj, ki ga postavljajo nekateri avtorji, ki so pripravljeni pokloniti svoja dela 
Kranju v ta namen, kar se je kot dejstvo izkazalo že v letu 2002. V galeriji se že odvijajo 
razstave posameznih Prešernovih nagrajencev. Z nadaljnjo obnovo prostorov bomo nadaljevali 
v prihodnjih letih, predvsem to zadeva nakup dodatnih svetil in razstavne opreme. Tako naj bi 
postopoma nastala prva samostojna galerija v Kranju. 
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6. Prešernovo gledališče: celotna stavba je v precej slabem stanju in zahteva celovito obnovo. 
Potrebno bo pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije, da bomo lahko po fazah pristopili k 
obnovi, ko bo zaključen postopek denacionalizacije objekta. Od Ministrstva za kulturo 
pričakujemo sofinanciranje v višini 10%. V projektih je potrebno proučiti možnost spremeniti 
funkcijo dvorane v večnamensko dvorano, tudi koncertno. Ker primanjkuje prostora, bomo že v 
letu 2004 pristopili k odkupu sosednje stavbe Glavni trg 7, s čemer bi pridobili dodatne prostore 
za spremljajoče dejavnosti. 

7. Mestno obzidje: zaradi propadanja starega mestnega obzidja obstaja nevarnost rušitve le tega na 
Jelenov klanec, s čemer so lahko ogrožena tudi življenja mimoidočih. Zaradi njegove 
zgodovinske vrednosti je izvedba del možna samo po smernicah Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, predhodno pa morajo biti izvedena tudi arheološka izkopavanja. Obzidje 
smo zaščitili pred nadaljnjim padanjem kamenja na Jelenov klanec. Obzidje bomo sanirali 
postopoma glede na razpoložljiva finančna sredstva. Najprej bo saniran najbolj ogrožen del 
obzidja. Od Ministrstva za kulturo pričakujemo finančno pomoč tako za arheologijo kot za samo 
izvedbo sanacijskih del. 

8. Sejmišče 4: v teh prostorih, ki jih koristi tudi Območna izpostava Sklada RS za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost, se odvija celotna dejavnost Centra za kulturno dejavnost. V letu 2004 bomo 
zgradbo dali v upravljanje izpostavi JSKD. Ob morebitni ustanovitvi Zavoda za kulturo bo 
stavba predana v uporabo in upravljanje le temu. Ker je stavba v precej slabem stanju, bo 
potrebna celovita obnova, s katero naj bi pridobili tudi dodatne prostore na podstrehi. 

9. Prešernov gaj: zaradi vandalizma, ki smo mu kljub poostrenemu nadzoru v Prešernovem gaju 
priča v Prešernovem gaju, je potrebno nameniti potrebna sredstva za stalno vzdrževanje in redno 
obnovo uničenih objektov. Obnoviti je potrebno vhodna vrata in ograjo. 

10. Prestavitev sitarske hiše: že dalj časa potekajo razgovori za prestavitev sitarske hiše v Stražišču 
ob Šempeterski graščini. S prestavitvijo naj bi se zagotovila večja skrb nad samim objektom in 
vzpostavila možnost izvajanja programa v njej, ki bi ga ob pomoči lastnika Šempeterske 
graščine vodil Gorenjski muzej. 

 
14 ŠPORT 
 
Na področju planiranja sredstev za potrebe tekmovanj, vadbe in rekreacije smo sledili cilju, da se 
sanirajo večje poškodbe na obstoječih športnih objektih ter pripravijo načrti in izvedejo priprave na 
gradnjo novih objektov, za katere je v športni sferi izkazana potreba tako na strani športnih 
ljubiteljev kot profesionalnih delavcev v športu. Tako bo tudi na področju športa v prihodnjih letih 
potrebno nameniti več denarnih sredstev v sofinanciranje vzdrževanja in izgradnje športne 
infrastrukture, kar je razvidno tudi iz razvojnih načrtov. Program je bilo potrebno glede na 
razpoložljiva sredstva koririgirati. Zgraditi želimo tiste objekte, po katerih je največje 
povpraševanje in objekte in manj zahtevne objekte, ki bi nudili pogoje za množično rekreacijo, še 
posebej mladine. 
Večji projekti so naslednji: 
1. Letno kopališče: obnovljeno je bilo letno kopališče - olimpijski bazen in zgrajena dva otroška 

bazena. V l. 2004 je potrebno dograditi sanitarije in garderobe ter poplačati zapadle obveznosti 
pri izgradnji otroških bazenov. 

2. Skakalnica Bauhenk: S sofinancerji skakalnega centra je bilo podpisano pismo o nameri o 
zagotovitvi sredstev za dokončanje centra. MOK bo sofinancirala 30% celotne investicije in bo 
preostanek sredsev zagotovila v letih 2004 in 2005. 

3. Rolkarska steza: rolkanje je postal množični šport mladih. Vendar se zaradi pomanjkanja 
primernega prostora mladi zadržujejo na neprimernih in nevarnih mestih, zato bo steza zgrajena 
že v letu 2004. 

4. Igrišče za hokej na rolkah je postal tudi eden od množičnih športov mladih, zato bo zgradili 
igrišče v letu 2004. 
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5. Ledena dvorana: Kranj je v letu 2002 ostal brez ledene ploskve, ki jo pogrešajo tako hokejisti, 
drsalci kot tudi rekreativci. Nova ledena dvorana je predvidena v okviru Športnega centra Kranj. 
naročeni pa so tudi že idejni projekti. V letu 2004 naj bi pridobili vso gradbeno dokumentacijo, 
tako da bi konec leta 2004 lahko pričeli z izgradnjo. Tudi tu se pričakuje sofinanciranje MŠZŠ, 
Fundacije za šport in Hokejskega kluba Triglav ter sponzorjev in donatorjev. 

6. Glavna tribuna: na osrednjem stadionu v Kranju je tribuna in klubski prostori pod njo v 
katastrofalnem stanju in praktično že na meji uporabnega. Nujno je potrebno izvesti izolacijo 
tribune, urediti ogrevanje prostorov in kanalizacijo. Z obnovo se bo zagotovila varna uporaba 
objekta in kakovostnejše storitve za šole, atlete in nogometaše. Žal je zaradi omejenih 
proračunskih sredstev nadaljevanje del predvideno šele v letu 2005. 

7. Športni park Stražišče: V naslednjih letih bo na tem prostoru potrebno urediti športne objekte, ki 
so v tem delu mesta nujno potrebni. 

8. Center borilnih športov: Športni klubi, ki zastopajo borilne športe, so se uspeli dogovoriti s 
Slovensko vojsko za prostor, ki je na razpolago v okviru vojašnice v Kranju. Glede na samo 
dejavnost borilnih klubov bo Center nudil tudi izobraževalne programe za vojaške inštruktorje, 
borilni športi pa bodo tako dobili svoj primeren prostor za vadbo. Prostor je lahko glede na 
izkazano potrebo z minimalnimi deli na razpolago prvotnim namenom. 

9. Atletska dvorana: športniki, ki trenirajo atletiko, v zimskih mesecih oz. v neustreznih vremenskih 
razmerah nimajo ustrezne vadbene površine, zato morajo gostovati v drugih mestih. Izgradnja 
dvorane bo omogočala večje vključevanje otrok in mladine v atletiko, ustvarjeni pa bodo tudi 
pogoji za organizacijo mednarodnih atletskih mitingov. 

10. Osrednje teniško igrišče: Obstoječi objekti omogočajo dobre vadbene pogoje, vendar pa niso 
primerni za organizacijo večjih teniških prireditev, kot so državna prvenstva in mednarodni 
turnirji. Nadaljevali bomo z izgradnjo osrednjega teniškega igrišče, ki bo to omogočal in s tem 
zakrožili Teniški center v Kranju. 

11. Plesna dvorana: glede na to, da Plesni klub Kranj združuje vedno več plesalcev, raste mu 
kvaliteta, nima pa primernih prostorov za svojo vadbo (uporablja telovadnici v OŠ Franceta 
Prešerna). Prav tako ta prostor ni primeren za organizacijo večjih plesnih tekmovanj. S 
pridobitvijo in ureditvijo novega primernega prostora bodo ustvarjeni ustrezni pogoji za njihovo 
delo, omogočeno bo vključevanje večjega števila mladih plesalcev. 

 
15 SOCIALNO VARSTVO 
 
Na področju socialnega varstva je Mestna občina Kranj nosilec projektov, ki povečujejo socialno 
varnost občanov Kranja, poleg zakonsko določenih obveznosti, ki jih pokrivamo do Centra za 
socialno varnost. Projekti, ki jih v Mestni občini Kranj izvajamo in za katere moramo zagotavljati 
tudi prostorske zmožnosti, so predvsem: 
1. Škrlovc – MDC (Mladinski dnevni center): V skladu s sklepom Sveta MOK so prostori za 

dejavnost Mladinskega delovnega centra predvideni v stavbi na Škrlovcu 2. Pridobljeno je bilo 
gradbeno dovoljenje in začela se je 1. faza obnove (statika, betonska plošča in zamenjava 
strehe). Po opravljenih arheoloških izkopavanjih se bo zaključila I. faza, 2. faza pa se bo 
nadaljevala v letu 2004. 

2. Dom upokojencev Kranj: V preteklosti je Dom upokojencev Kranj zgradil dnevnovarstveni 
center in uredil parkirišče. V letu 2002 in 2003 je obnovil streho. V naslednjih letih pa Dom 
upokojencev Kranj načrtuje gradnjo večnamenskega prostora in delovne terapije, vendar ta 
investicija še ni bila potrjena ne s strani države, niti še ni bil dosežen dogovor z občinama Naklo 
in Šenčur. 

3. Auris: društvo za gluhe in gluhoneme je pred leti v Kranju kupilo nove ustreznejše prostore. S 
preureditvijo bo sčasoma uredilo primerne prostore za delavnice, ki bo omogočalo delo 
invalidnim gluhonemim osebam. 

Razvojni program DJS – predlog 
 
 
 



 
 
7 

4. Stanovanjska skupina: V letu 2005 predvidevamo, da se bosta v okviru Dnevnega centra za 
odvisnike oblikovali tudi dve stanovanjski skupini, ki bosta namenjeni za zdravljene uživalce 
drog po vrnitvi iz komune. Za realizacijo tega pa seveda poleg vsega ostalega potrebujemo tudi 
ustrezno urejene prostore. 

5. Dom starejših občanov Preddvor: Dom starejših občanov Preddvor je leta 1998 ob podpori 
Mestne občine Kranj kandidiral za adaptacijo in povečanje svojih prostorov. V Domu so v 
večini nameščeni občani MOK, saj kranjski dom ne more zadostiti vsem potrebam. Potrebno bo 
soinvestitorstvo pri adaptaciji in dograditvi. 
 

16 ZDRAVSTVO 
 
Kot ena od ustanoviteljic Osnovnega zdravstva Gorenjske je po zakonu o zavodih Mestna občina 
Kranj dolžna zagotavljati primerne prostore za opravljanje primarne zdravstvene dejavnosti. V to 
področje spadajo tudi storitve nujne medicinske pomoči. Sedanji prostori so dokaj neuporabni, zato 
se že nekaj let dogovarjamo o izgradnji novih, primernejših prostorov za opravljanje nujne 
medicinske pomoči v prizidku Zdravstvenega doma Kranj. Pripravljeni so idejni projekti, smo v 
fazi pridobivanja gradbene dokumentacije. V prizidku bodo soinvestitorji tudi koncesionarji s 
področja zdravstvene dejavnosti. Z novogradnjo ambulante nujne medicinske pomoči bi pričeli v 
letu 2004 in zaključili v letu 2005. Vsako leto sofinanciramo posamezne adaptacije v ZD Kranj in 
Zobni polikliniki Kranj. 
Od Ministrstva za zdravstvo pa pričakujemo 10% udeležbo v vrednosti investicije. 
 
 
 
                                                                             Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit. 
                                                                             Načelnica oddelka za družbene javne službe              
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