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MESTNA OBČINA KRANJ
               ŽUPAN

Datum:    22.12.2004
 NAČRT GRADENJ IN NABAV ZA  LETO 2005 ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE

v 000 Sit
Zap.       Naziv investicije oz. Konto Naziv Plan
št.   investicijskega transfera 2005

OSNOVNE ŠOLE SKUPAJ: 285.500
1. OŠ Simon Jenko 84.500

Matična šola 84.500
obnova strehe 4205 Invest. vzdrž. in obnove 5.000
izdelava podstrehe 4204 Rekons. in adapt. 31.000
obnova kuhinje 4205 Invest. vzdrž. in obnove 10.000
oprema za kuhinjo 4202 Nakup opreme 30.000
oprema učilnic 4202 Nakup opreme 7.000
nadzor 4208 Študije o izv. proj. 1.500

2 OŠ Stražišče  171.000
2.1. Matična šola-nadzidava 156.000

nadzor 4208 Študije o izv. proj. 5.000
gradbena dela 4204 Rekons. in adapt. 73.000
obnova kuhinje 4205 Invest. vzdrž. in obnove 52.000
oprema za kuhinjo 4202 Nakup opreme 26.000
oprema za učilnice 4202 Nakup opreme 14.000

2.2. Telovadnica pri OŠ 4208 Študije o izv. proj. 15.000
2.3. PŠ Žabnica-telovadnica 4204 Novogradnje 60.000

3 OŠ Predoslje 30.000
dodatne učilnice s streho 30.000
 - dokončanje nadzidave 4204 Rekons. in adapt. 30.000

4 OŠ Helene Puhar 4205 Invest. vzdrž. in obnove 6.000
KULTURA SKUPAJ: 148.000

1 Knjižnica 50.000
nakup zgradbe 4200 Nakup zgradb in prostorov 50.000

2 Layerjeva hiša 8.000
Obnova 4204 Rekons. in adaptacije 8.000

3 Grad Khislstein-dvorišče,vrt 25.000
Ureditev prireditvenga prost. 4204 Rekons. in adaptacije 25.000

5 Spomeniško varst. akcije 5.000
Mestno obzidje,Layerjeva h. 4205 Invest. vzdrž. in obnove 5.000

6 Prešernov gaj 2.000
obnova ograje 4205 Invest. vzdrž. in obnove 2.000

7 Mestno obzidje 20.000
obnova, arheologija 4205 Invest. vzdrž. in obnove 20.000
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v 000 Sit
Zap.       Naziv investicije oz. Konto Naziv Plan
št.   investicijskega transfera 2005

8 Reurbanizacija mest.jedra 4208 Študije o izv. proj. 8.000
9 Krajevni dom Primskovo 4300 Invest.transfer ožjim delom občin 30.000

ŠPORTNI OBJEKTI SKUPAJ: 257.586
1 Letno kopališče 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. jav 95.000
2 Letno kopališče 4204 Rekons. in adaptacije 4.600
3 Skakalnica Bauhenk 4310 Inv. transf. neprof. org. in ustanov 56.986
4 Pokrito drsališče 4208 Študije o izv. proj. 10.000
5 Igrišče z umetno travo 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. jav 40.000
6 Nakup kegljišča 4200 Nakup drugih zgradb in prostorov 37.000
7 Igrišče za hokej na rolerjih 4204 Rekons. in adaptacije 10.000
8 Streha nad baliniščem ŠC 4204 Novogradnja 4.000
9 Tribuna-Športni center 4204 Rekons. in adaptacije 40.000

10 Rolkarska steza 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. jav 20.000
SOCIALA SKUPAJ: 39.800

1 Škrlovc-MDC 4307 Rekonst. in adapt. 38.800
tlaki, inštalacije,podi,fasada 4204 Rekons. in adaptacije 37.800
nadzor 4208 Študije o izv. proj. 1.000

2 Varna hiša 4307 Inv. transf. v jav. zav. in gosp. jav 1.000
ZDRAVSTVO SKUPAJ: 502.000

1 Prizidek ZD Kranj-ANMP 502.000
projektna dokumentacija 4208 Štud. o  izvedljivosti rojektov 12.000
gradnja 4204 Novogradnja 490.000

SKUPAJ DJS 1.232.886

Nada Bogataj Kržan, univ. dipl. polit.                    Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
Vodja Oddelek za družbene javne služ                                    ŽUPAN 
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MESTNA OBČINA KRANJ
               ŽUPAN

Datum: 22.12.2004

v 000 Sit
Zap. Naziv investicije oz. Predvidena skupna Drugi viri financiranja
št. investicijskega transfera vrednost investicije 2005 2006 2007 2008 po l. 2008 Naziv sofinancerja

OSNOVNE ŠOLE 2.177.100 358.000 902.000 487.100 430.000 66.000
1 OŠ France Prešeren - skupaj 25.100 0 17.100 16.000

1.1 France Prešeren-matič.šola 8.000 12.000
ure. meteor. in fekalne kanali. 8.000
ograja 0 12.000

1.2 Kokrica 17.100 0 17.100 4.000
obnova strehe 6.000 6.000
obnova učilnic 11.100 11.100
ograja 0 4.000

2 OŠ Simon Jenko - skupaj 1.082.000 83.000 527.000 77.000 10.000
2.1 Matična šola 110.000 83.000 17.000 10.000

obnova dela strehe 22.000 5.000 17.000
izdelava podstrehe, obnova kuhinje 41.000 41.000
oprema kuhinje 30.000 30.000
ograja 10.000 10.000 10.000
oprema 7.000 7.000

2.2. Center 982.000 527.000 60.000 MŠZŠ 10%
streha 8.000 8.000
Ekonomska šola 587.000 527.000 60.000
- nakup zgradbe Ekonomske šole 518.000 518.000
- projektna dokumentacija 9.000 9.000
- obnova 60.000 60.000

3 OŠ Stražišče - skupaj 1.379.500 244.500 305.000 330.000 340.000
3.1 OŠ Stražišče - matična šola 367.500 169.500 40.000

nadzidava nadomestnih učilnic, kotlovnic 228.000 73.000
-gradbena dela, oprema kotl. 228.000 73.000
kuhinja 78.500 78.500
-gradnja 52.000 52.000
-oprema kuhinje in jedilnice 26.500 26.500

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE OD LETA 2005 DO LETA 2008 ZA PODPROGRAME DRUŽBENIH JAVNIH SLUŽB
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v 000 Sit
Zap. Naziv investicije oz. Predvidena skupna Drugi viri financiranja
št. investicijskega transfera vrednost investicije 2005 2006 2007 2008 po l. 2008 Naziv sofinancerja

nadzor 7.000 4.000
oprema 14.000 14.000
obnova starega dela 40.000 40.000
ograja 6.000

3.2 Športna dvorana-telovadnica 785.000 15.000 200.000 270.000 300.000 MŠZŠ, Fundacija
 -projektna dokumentacija 25.000 15.000 10.000

3.3 Žabnica 225.000 60.000 65.000 60.000 40.000 MŠZŠ - 10%
obnova stavbe 105.000 5.000 60.000 40.000
- projektna dokumentacija 5.000 5.000
- gradbena dela 100.000 60.000 40.000
telovadnica 120.000 60.000 60.000

4 OŠ Predoslje 173.600 30.500 20.000 20.000
dograditev 142.000 30.000
- gradbena dela 142.000 30.000
nadzor 1.600 500
kuhinja 10.000
zamenjava oken, obnova strehe 20.000 20.000
ograja 20.000

5 OŠ Stane Žagar 99.500 8.000 90.000 20.000
nadomestni prizidek, telovadnica 99.500 8.000 90.000
- projektna dokumentacija 8.000 8.000
- obnova 90.000 90.000
oprema (garderobne omare) 1.500
ograja 20.000

6 OŠ Orehek 24.020 17.000 3.000
centralna kurjava - stari del 5.000 5.000
ureditev vhodov - vrtec, šola 3.000 3.000
dvigalo-otr.s pos.potrebami 6.000 6.000
obnova strehe na starem delu 6.000 6.000

7 OŠ Matija Čop 16.000 16.000
akustika in tlak v telovadnici 9.000 9.000
ograja 7.000

8 OŠ Jakob Aljaž 26.000 16.000 10.000
ureditev fasade in oken 20.000 10.000 10.000
ograja 6.000 6.000
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v 000 Sit
Zap. Naziv investicije oz. Predvidena skupna Drugi viri financiranja
št. investicijskega transfera vrednost investicije 2005 2006 2007 2008 po l. 2008 Naziv sofinancerja

9 OŠ Helena Puhar 23.000 7.000 16.000
streha 10.000 6.000 4.000
telovadnica - zamenjava poda 3.000 3.000
stropovi in svetila 2.000 2.000
ograja 14.000

10 Glasbena šola 19.000 10.000
obnova strehe 9.000
fasada Pungart 10.000 10.000

11 Ljudska univerza 10.000 10.000
novi prostori - obnova predavalnic 10.000 10.000

OTROŠKO VARSTVO 142.000 12.000 130.000
1 ČIRA ČARA - gospod.poslopje 132.000 12.000 120.000

rušenje, dokum. 4.000 4.000
gradnja nadomestne stavbe 100.000 100.000 MŠZŠ 10%
projektna dokumentacija 8.000 8.000
oprema 20.000 20.000

2 KEKEC - ureditev igralnice 10.000 10.000
projektna dokumentacija 1.000 1.000
gradbena dela 7.000 7.000
oprema 2.000 2.000

KULTURA 4.295.500 128.000 933.000 1.551.000 1.683.500 1.752.000
1 Knjižnica 850.000 50.000 600.000 100.000 100.000 1.000.000 MK - kulturni tolar 249 mio.,občine

nakup 550.000 50.000 300.000 100.000 100.000 1.000.000
oprema 300.000 300.000 Regionalni skladi 50%

2 Layerjev kompleks 88.000 13.000 20.000 35.000 60.000
Layerjeva hiša (tlaki, ometi, instalacije) 53.000 8.000 15.000 30.000 40.000
Spom. varst. akcije-Layer.kom. 15.000 5.000 5.000 5.000
oprema 20.000 20.000

3 Grad Khislstein - kompleks 803.000 120.000 662.000 600.000 710000
3.1 Grad Khislstein 270.000 20.000 110.000 100.000 410000 MK 10%

 - dvorišče 30.000 25.000 110.000 Donatorji, sponzorji
- projektna dokumentacija 20.000 20.000 Regionalni skladi - natečaj 50%
- adaptacija 100.000 100.000 410.000
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v 000 Sit
Zap. Naziv investicije oz. Predvidena skupna Drugi viri financiranja
št. investicijskega transfera vrednost investicije 2005 2006 2007 2008 po l. 2008 Naziv sofinancerja

3.2 Lovski dvorec 420.000 20.000 400.000 300.000 Regionalni skladi - natečaj 50%
- projektna dokumentacija 20.000 20.000
- obnova 400.000 400.000 300.000

3.3 Grajska pristava 113.000 13.000 100.000
- projektna dokumentacija 5.000 5.000
- obnova 100.000 100.000
- steklarska delavnica 8.000 8.000 MK 10%

4 Mestna hiša 7.000 7.000 30.000
obnova fasade 7.000 7.000
izdelava podstrehe 30.000

5 Galerija Prešernovih nagrajencev 9.000 3.000 3.000 3.000 12.000
oprema prostorov 4.000 1.000 1.000 1.000 2.000
nakup del za stalno zbirko 2.000 2.000 2.000 10.000

6 Prešernovo gledališče 904.500 230.000 674.500 MK
projektna dokumentacija 30.000 30.000
obnova stavbe 774.500 200.000 574.500
oprema 100.000 100.000

7 Mestno obzidje 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
arheologija 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
gradbeni del 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000

8 Prešernov gaj 7.000 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000
vzdrževanje in obnova 7.000 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000

9 Krajevni dom Primskovo 70.000 30.000 20.000 20.000 20.000
10 Mladinski kulturni center 220.000 5.000 200.000 200.000 200.000 Urad za mladino, sponzorji

natečaj 5.000
dokumentacija 20.000 20.000
gradnja 200.000 200.000 200.000

11 Staro mestno jedro-natečaj 8.000 8.000
12 Nakup zgradbe Glavnitrg 7-Elita 160.000 110.000 50.000

-nakup 150.000 100.000 50.000
-obnova 10.000 10.000
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v 000 Sit
Zap. Naziv investicije oz. Predvidena skupna Drugi viri financiranja
št. investicijskega transfera vrednost investicije 2005 2006 2007 2008 po l. 2008 Naziv sofinancerja

ŠPORT 1.347.986 313.986 277.000 335.000 422.000 1.690.000
1 Letno kopališče 99.600 95.000 150.000

garderobe, sanitarije 95.000 95.000
pokrivanje pogodbenih obveznosti 4.600 4600
bazen za neplavalce 150.000 MŠZŠ

2 Skakalnica Bauhenk 56.986 56.986 MŠZŠ-29.404mio.SIT,MOK-27,542
3 Pokrito drsališče 423.000 10.000 113.000 150.000 150.000 1.200.000 MŠZŠ, Hokejski klub Triglav
4 Igrišče z umetno travo 40.000 40.000 +MŠZŠ(10,5mio.), NZS(53,5mio.)
5 Glavna tribuna 100.000 40.000 60.000
6 Športni park Stražišče 170.000 35.000 35.000 100.000
7 Nakup kegljišča-Inteks 37.000 37.000
8 Rolkarska steza 20.000 20.000
9 Igrišče za hokej na rolerjih 20.000 10.000 10.000

10 Osrednje teniško igrišče 170.000 25.000 45.000 100.000 300.000 MŠZŠ,Teniški klub Triglav,sponzorji
-odkup zemljišča 25.000 25.000

11 Center borilnih športov 50.000 25.000 25.000
12 Plesna dvorana 27.000 20.000 7.000
13 Športna dvorana Planina 58.000 8.000 50.000

Prizidek 50.000 50.000 MŠZŠ
Projektna dokumentacija 8.000 8.000

14 Drugi športni objekti 87.500 5.000 26.000 10.000 40.000 40.000
-drugi športni objekti-Zarica 2.500
-nakup zemljišča Hrastje 5.000 5.000
-obnove športnih igrišč 60.000 10.000 10.000 40.000 40.000
-nakup zemljišča Bitnje 10.000 10.000
-nakup zemljišča Britof 6.000 6.000
-streha za balinišče ŠC Kranj 4.000 4.000

SOCIALNO VARSTVO 352.400 44.800 85.200 111.500 60.500
1  Škrlovec MDC 96.200 38.800 10.000
2 Dom upokojencev Kranj 138.000 5.000 24.000 50.000 59.000 MDDSZ
3 Auris 1.000
3 Stanovanjska skupina 30.000 30.000
4 Dom starejših občanov Preddvor 20.000 20.000
5 Varna hiša 7.200 1.000 1.200 1.500 1.500
6 Hiša za brezdomce in ljudska kuhinja 60.000 50.000 10.000
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v 000 Sit
Zap. Naziv investicije oz. Predvidena skupna Drugi viri financiranja
št. investicijskega transfera vrednost investicije 2005 2006 2007 2008 po l. 2008 Naziv sofinancerja

ZDRAVSTVO 922.000 502.000 390.000 30.000
1 Ambulanta NMP 937.000 502.000 390.000 MZ 10%

 - pro.dokum.,nadzor,inžen. 57.000 12.000
 - gradnja 880.000 490.000 390.000 MZ, kupci 461 mio.,druge občine

2 Parkirišča,RP,Zobna pol. 35.000 5.000 30.000
-projektna dok. za parkirišča, RP,ZP 5.000 5.000

3 Zob. ambulanta na OŠ Orehek 8.000
4 Laboratorij, nove ambulante 16.000

SKUPAJ DJS 04-08: 9.186.586 1.346.786 2.599.200 2.644.600 2.596.000 1.756.000

Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit. Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
Vodja Oddelka za družbene javne službe ŽUPAN 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

Oddelek za družbene javne službe 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67 
 
 
Datum:   22.12.2004  
 
Zadeva: OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV DRUŽBENIH  

   JAVNIH SLUŽB ZA OBDOBJE 2005 – 2008 
 
Osnovno izhodišče pri pripravi osnutka proračuna 2005 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 primarnega zdravstva. 
Zaradi močno omejenih proračunskih sredstev smo morali odložiti nekatere investicije, ki so 
bile načrtovane za leto 2005. Prednost smo morali dati nekaterim najnujnejšim investicijam, 
zlasti tistim, ki so bile začete v letu 2004 in bodo zaključene v letu 2005 zaradi zapletov pri 
gradnji in bistvene podražitve. 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 lokalnih skupnosti. Pokrivamo pa tudi velik del dejavnosti sosednjih občin, od katerih 
pa ne uspemo dobiti sorazmernega deleža. 
Pri posameznih investicijah računamo tudi na soudeležbo države, vendar le v višini 10%, pa 
še to velikokrat ni mogoče, ker ni razpisov ali mi zaradi potreb ne utegnemo čakati nanje. Iz 
teh razlogov je potrebno razvojne programe korigirati in investicije pomakniti za kakšno leto 
naprej. Zaradi močno omejene višine sredstev za investicije skrbno spremljamo in 
ugotavljamo, ali so posamezni projekti dejansko potrebni ali jih je zaradi novih okoliščin, 
spremembe zakonodaje ali racionalizacije mogoče preložiti, spremeniti ali se jim celo 
odpovedati. Včasih pa je zaradi nujnosti potrebno načrte tudi dopolniti.  
 
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. Skrbeti moramo za prostorske 
pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa in programa glasbene šole, skozi 
ustanoviteljstvo pa imamo obveznosti tudi do izobraževanja odraslih oziroma Ljudske 
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univerze. 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 so se z uvedbo devetletke bistveno 
spremenili pogoji za delo v šolah. Problem naše občine je, da je večina šol starejših od 20 let 
in so že zaradi tega dejstva potrebne temeljite obnove. Poleg tega so bile 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 zasedenosti šol, tako da nekatere šole 
razpolagajo z viški učilnic, druge pa z velikim primanjkljajem. Že dosedanje adaptacije v 
zadnjih letih so sledile tem trendom. V naslednjih letih bomo še naprej veliko pozornost 
namenili adaptacijam, poleg tega tudi spremembi šolskih okolišev, ki bodo zagotovili 
enakomernejšo zasedenost šol. Postopek spreminjanja šolskih okolišev je izredno težak 
proces, kljub temu, da nam zakonodaja to dovoljuje. Ob vsaki najavi spremembe naletimo na 
velik odpor tako staršev kot šole. 
Osnovni cilj je, da se najprej zaključijo že začeta dela na OŠ Stražišče in OŠ Predoslje ter 
odpravijo največje pomanjkljivosti v šolskih kuhinjah, ki jih narekujejo strogi standardi. OŠ 
Simon Jenko pa bomo zagotovili dodatne učilnice. Žal ne bo možno v letu 2005 opravljati 
večjih nujnih investicijskih in vzdrževalnih del, ker so se ta sredstva izredno zmanjšala, tako 
da bodo morale šole reševati zagate iz naslova amortizacije, ki jim jo zagotavljamo. 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je v letu 1999 opravilo razpis gradnje in obnove šol ter 
pripravilo vrstni red gradenj. Z deležem (10%) države smo uspeli le pri obnovi stare šole v 
Stražišču in šole v Goričah. S šolo v Predosljah smo bili v programu za leto 2005, vendar smo 
zaradi izrednih potreb, dvoizmenskega pouka in pritiska staršev morali začeti z gradnjo že v 
letu 2004, kar pomeni, da nimamo več pravice do kandidiranja za sredstva ministrstva. OŠ 
Stražišče pa sploh niso uvrstili v program. Kandidiramo pa za delež pri gradnji telovadnice pri 
šoli v Žabnici. 
Velik problem pri večini šol je v tem, da ni ograj okoli šol, kar povzroča, da se v nočnih urah 
v neposredni bližin šol in pod nastreški zadržujejo mladi, ki kalijo nočni mir, povzročajo 
škodo na objektih in okoli njih ter puščajo nesnago. Potrebno bo postaviti ograjo okoli: OŠ 
Matije Čopa,OŠ Stražišče, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Helene Puhar, OŠ Franceta Prešerna in del 
okoli podružnične šole Kokrica, OŠ Simona Jenka, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Predoslje. 
Glavni investicijski projekti: 
1. Osnovna šola Franceta Prešerna 

Podružnična šola Kokrica že dlje časa čaka na obnovo strehe in učilnic, kar načrtujemo za 
leto 2007. 

2. Osnovna šola Simona Jenka 
Osnovna šola Simona Jenka - matična šola: Šoli izredno primanjkuje učilnic, tako da je 
potrebno kljub zamikom začetka pouka dva razreda otrok vsak dan voziti v podružnično 
šolo na Primskovo. Na šoli je potrebna nujna zamenjava kritine, zato bomo zamenjali 
kritino v delu šole, kjer je tudi neizdelana podstreha. Z rekonstrukcijo ostrešja in izdelavo 
podstrehe bomo prišli do treh velikih učilnic, ene manjše, kabineta in garderob, kar bo 
omogočilo šoli omilitev prostorskega problema, kajti v prihodnjem šolskem letu se bo 
povečalo število učencev še za oddelke devetih razredov. Drugi del strehe bo zamenjan v 
letu 2007. 
Šola ima že od lanskega leta odločbo inšpekcijskih služb, da mora obnoviti kuhinjo, ker 
ne ustreza normativom. Tako bo potrebno podreti celotno kuhinjo in napeljati nove 
inštalacije. Ker pa je tudi oprema v glavnem iztrošena, bo potrebno zamenjati tudi stroje 
in drugo opremo. 
Podružnica Center:  
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Šola je iz leta 1938. Obnavljali smo notranjost šole, problematična pa je še naprej ostala 
streha, ki jo bomo zamenjali v letu 2007. 
V letu 2004 smo od Ministrstva za šolstvo znanost in šport z menjalno pogodbo odkupili 
zgradbo Ekonomske šole (zamenjava za zemljišče nove ekonomske gimnazije na Zlatem 
polju). Na podlagi pogodbe bo poračun opravljen 60 dni po primopredaji. Po planu naj bi 
bilo to v januarju 2006, ko se bo šola selila v nove prostore. 
V naslednjem letu se bo pokazalo, ali bomo lahko s spremembo šolskih okolišev rešili 
prostorsko problematiko kranjskih šol, v nasprotnem primeru bo podružnična šola postala 
popolna devetletna šola. Šolo bo potrebno ob prevzemu obnoviti. Z MŠZŠ se bomo 
skušali pogoditi, da bi sredstva v razliki do kupnine vložili v obnovo šole. 

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 
v letu 2004 začeli z nadgradnjo šole. Ob začetku gradnje je bilo ugotovljeno, da bo 
potrebno bistveno korigirati načrte, kar pa zaradi tega, ker je šola kulturni spomenik, ni 
bilo lahko. To je povzročilo, da je izvajalec kasneje začel z začetkom gradnje in da je bilo 
potrebno nekatere vmesne faze gradnje zaustaviti, ker niso bili izdelani ustrezni projekti. 
Največji problem je nastal pri inštalacijah, ki jih je bilo potrebno v celoti obnoviti, 
medtem ko se načrti sploh niso dotikali spodnjih prostorov, temveč samo nadgradnje. V 
vmesnem času pa je posegel tudi sanitarni inšpektor, ki je ugotovil, da je kuhinja 
popolnoma neustrezna in da bo izdal odločbo o zaprtju, če se ne bo povečala in 
popolnoma obnovila. Tako je bilo potrebno izdelati načrt kuhinje z inštalacijami in 
opremo ter pristopiti k gradnji. Z novim šolskim letom je bila dana v funkcijo nova 
plinska kotlovnica. Z vklopom pa se je ugotovilo, da bo v veliki meri potrebno obnoviti 
tudi inštalacije centralnega ogrevanja v starem delu zgradbe. Zaradi naštetih problemov bo 
predvidena investicija več kot še enkrat višja od načrtovane. Vsi posegi pa so terjali, da se 
bo moral obnoviti tudi del strehe in zamenjati okna, ki so v razpadajočem stanju. V 
prihodnjih letih bo potrebno nadaljevati z obnovo preostalega dela šole. Lahko ugotovimo, 
da je bila šola izredno slabo vzdrževana in se je z njo slabo gospodarilo. 
V letu 2005 bomo izdelali projektno dokumentacijo za novo telovadnico oziroma športno 
dvorano za potrebe šole, športnih društev in rekreacijo, kajti obstoječa telovadnica ne 
zadovoljuje niti minimalnih pogojev za športno vadbo. Začetek gradnje pa je odvisen v 
veliki meri od finančne pomoči gospodarstva, o čemer potekajo razgovori.  
Podružnična šola Žabnica 
Izdelani so že načrti, zato bomo v letu 2005 pristopili k pridobitvi gradbenega dovoljenja 
za začetek gradnje telovadnice in jo zaključili v letu 2006, kajti šola je brez telovadnice. 
Pokrila bo tako šolske potrebe kot tudi potrebe krajanov po rekreaciji, pri investiciji pa 
računamo tako na pomoč MŠZŠ, Fundacije za šport, v določenem deležu pa tudi KS in 
športnih društev. Tudi šola je zaradi starosti potrebna prenove, kajti vanjo se je vlagalo le 
v letu 2003, ko smo iz stanovanja pridobili novo učilnico. Najbolj je potrebna zamenjava 
oken. Na osnovi strokovnega mnenja se bomo odločili, kaj je smoterneje, ali popolna 
obnova ali najprej zamenjava oken. 

4. Osnovna šola Predoslje: Z dozidavo in nadzidavo smo začeli v letu 2004 in pridobili nov 
vrtec ter v starih prostorih vrtca nove učilnice. Zaradi problemov z nabavo kovinske 
konštrukcije se je nadgradnja, v kateri bo multimedijskka učilnica in upravni prostori, 
nekoliko zavlekla. Zaradi podražitve železa in dograditve še enega prostora za nivojski 
pouk pa tudi nekoliko podražila. V naslednjih letih bo potrebno zamenjati tudi strešno 
kritino in okna. Šola je tudi izredno slabo izolirana. 

5. Osnovna šola Staneta Žagarja:  
Šola nima 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 
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zadosti svetlobe. Tako bo potrebno v kratkem razmišljati o tem, da ta prizidek poderemo, 
istočasno pa pristopimo k gradnji dodatne telovadnice. Problematiko pomanjkanja 
razredov pa  bi rešili v sodelovanju s sosednjo OŠ Jakoba Aljaža, ki je oddaljena manj kot 
500 m. To sodelovanje vključuje  po varianti lahko tudi združitev obeh šol v en zavod, kar 
bi pomenilo, da bi imeli na Planini 2 osnovni šoli v treh stavbah. 

6. 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, zlasti centralno ogrevanje ter obnoviti streho. Urediti pa bo 
potrebno tudi vhod v vrtec. Šola ima več otrok s posebnimi potrebami. Zakon o vzgoji in 
izobraževanju določa, da mora lokalna skupnost poskrbeti za dvigalo v šoli.  

7. Osnovna šola Matije Čopa: V prihodnjih letih je v telovadnici nujna prenova tlaka, ki se 
sedaj samo obnavlja, in sicer v letu 2006. Istočasno bomo skušali urediti tudi akustiko v 
prostoru, ki je sedaj moteča tako za učence kot tudi za učitelje. 

8. Osnovna šola Jakoba Aljaža: v zadnjih letih smo obnovili streho, sanitarije in bazen, tako 
da so glavna investicijska dela zaključena. V prihodnjih letih je potrebno načrtovati še 
obnovo fasade in oken, predvsem na južnem delu postavitev ograje, temeljite obnove pa je 
potrebna tudi šolska kuhinja kar vključuje tudi generalno odločitev o vrsti in velikosti 
šolskih kuhinj pri osnovnih šolah. Verjetno na Planini ne potrebujemo kar dve veliki 
kuhinji. V zadnjih dvajsetih oziroma petnajstih letih so se razmere zelo spremenile glede 
števila učencev, število dnevno pripravljenih obrokov, posebno kosil, zato razmišljamo, 
da bi kuhinjo spremenili v razdelilnico in hrano dovažali iz sosednje OŠ Matije Čopa. 

9. Osnovna šola Helene Puhar:  
V letu 2003 je bila zamenjan najbolj problematični del strešne kritine, vendar se je 
pokazalo, da je nujna zamenjava tudi drugega dela, ker že močno zamaka in povzroča 
škodo na objektu. Šola je potrebna tudi manjših popravil, med drugimi je tudi  potrebna 
menjava poda v telovadnici.  

10. V Glasbeni šoli na Trubarjevem trg 3 je bila zamenjana strešna kritina, sedaj pa je 
potrebno izdelati še novo fasado, kar je nuja že več let. Zunanji izgled šole namreč zelo 
kazi celotno zgradbo. 

11. Ljudska univerza Kranj, katere ustanoviteljica je MOK se že več let ubada s prostorsko 
problematiko, kar omejuje njihovo delovanje. V lanskem letu je LU sklenila dogovor z 
investitorjem za nakup prostorov za dve predavalnici. MOK se je obvezala, da bo 
prispevala 10 mio. SIT letno za odplačilo kredita, ki bi ga najela LU, vendar do investicije 
ni prišlo, ker je investitor odstopil od dogovora. Zato bomo še naprej iskali nove možnosti 
za pridobitev prostorov, ki se kažejo tudi s izpraznitvijo Ekonomske šole na Komenskega 
ulici 4. 

 
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, obnovo kuhinj, streh 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 izven mesta, zmanjšanje št. oddelkov v mestu...). 
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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. Ker zgradba stoji na meji, se bomo s sosedi po ureditvi njihovega zapuščinskega 
postopka skušali dogovoriti za tako nadomestno gradnjo, ki bo ustrezala tudi sosedom. V 
nadomestni stavbi bodo 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 najem oz. prodajo. V izredno slabem stanju je bil tudi vrtec 
Tinkara v KS Zlato polje (Levstikova 6), ki je v denacionalizacijskem postopku, zato smo 
se odločili, da bi se poravnali z denacionalizacijskimi upravičenci in ga vrnili. Vrtec je že 
izpraznjen, otroci pa so bili premeščeni v glavnem v vrtec Čira čara.  

2. Vrtec Kekec: predvidena je izdelava projektne dokumentacije za sanacijo neprimernega 
stopnišča in ureditev zgornjega nadstropja v prostorno igralnico. V kolikor se bo 
pokazalo, da bomo lahko začeli z gradnjo vrtca pri vrtcu Čira čara, verjetno obnova ne bo 
potrebna in bomo vrtec zaprli in otroke premestili v vrtec Čira čara in druge sosednje 
vrtce, kajti prostori so majhni in v njih ne moremo dosegati normativov, kar draži 
ekonomsko ceno vrtca. 
 
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 in so več kot polovico pod 
normativom, ki ga določa zakon. Ker finančne zmožnosti občine ne omogočajo, da bi 
knjižnico lahko zgradili v dveh oziroma treh letih in ker ne razpolagamo z ustreznim 
prostorom, smo se odločili in razpisali predhodni poizvedovalni razpis, s katerim smo 
želeli pridobiti informacijo o tem, koliko imamo možnosti za nakup knjižnice v 
neposredni bližini upravnega središča mesta in dobili štiri kandidate. Naš namen je, da 
predlagamo nakup knjižnice bodisi za najem z odkupom, na kredit ali lizing, odvisno od 
tega, katera opcija bo ugodnejša. V letu 2004 nismo uspeli, da bi nas Ministrstvo za 
kulturo uvrstilo v načrt gradenj, zato tudi nismo uspeli pridobiti soglasja Ministrstva za 
finance, kar je pogoj, da bomo lahko koristili sredstva države. V kolikor želimo, da bo pri 
investiciji sodelovala tudi država, moramo 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. Pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za kulturo s kulturnim tolarjem, preko 
Regijske razvojne agencije pa kandidiramo tudi za sredstva iz strukturnih skladov EU. 
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Prijavili smo se na razpis Ministrstva za kulturo, tako da upamo, da bomo v začetku 
prihodnjega leta uvrščeni v načrt gradenj ministrstva in bomo lahko opravili razpis za 
nakup knjižnice in na podlagi ponudb izbrali najugodnejšega ponudnika .  

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 Škrlovc-dnevni center za mlade in družine in 
društvene dejavnosti, zato so sredstva za njuno obnovo zgradbe 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. Objekt pa je tudi statično problematičen. 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. 
Kot prioriteto v letu 2005 smo si zadali ureditev dvorišča in vrta gradu v prireditveni 
prostor s pomično streho, kar bo omogočilo izvajanje prireditev od spomladi do jeseni, ker 
bodo s streho odpravljene nevšečnosti v zvezi z vremenskimi neprilikami. 

4. Mestna hiša: obnovili bomo fasado. 
5.  Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost: 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 obnovo prostorov bomo nadaljevali v prihodnjih letih, predvsem to zadeva 
nakup dodatnih svetil in razstavne opreme.  

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. Pri obnovi 
pričakujemo tudi delež Ministrstva za kulturo. V projektih je potrebno proučiti možnost 
spremeniti funkcijo dvorane v večnamensko dvorano, tudi koncertno. V prihodnje bi želeli 
odkupiti sosednjo zgradbo Glavni trg 7, s čemer bi pridobili dodatne prostore za 
spremljajoče dejavnosti gledališča. Zaradi nujne obnove zgradbe Sejmišča 4 pa bi radi 
preselili v zgradbo tudi dejavnost ljubiteljske kulture in zgradbo Sejmišče 4 namenili za 
druge nujne potrebe MOK. 

7. Mestno obzidje: zaradi propadanja starega mestnega obzidja obstaja nevarnost rušitve le 
tega na Jelenov klanec, s čemer so lahko ogrožena tudi življenja stanovalcev in 
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 z mrežami. Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, ki jo 
je izdelal ZRMK Ljubljana bomo obzidje sanirali postopno, glede na razpoložljiva 
finančna sredstva. Najprej bo saniran najbolj ogrožen del obzidja, ob lovskem dvorcu. Od 
Ministrstva za kulturo pričakujemo finančno pomoč tako za arheologijo kot za samo 
izvedbo sanacijskih del. 

8. Prešernov gaj: zaradi vandalizma, ki smo mu kljub poostrenemu nadzoru priča v 
Prešernovem gaju, je potrebno nameniti potrebna sredstva za stalno vzdrževanje in redno 
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obnovo uničenih objektov. Obnovili smo del ograje, potrebno je še drugi del in vhodna 
vrata. 

9. Krajevni dom Primskovo 
V Kranju imamo na razpolago izredno malo prostorov za delovanje kulturnih društev in za 
izvajanje prireditve s področja kulture. To so le Prešernovo gledališče, Šmartinski dom v 
Stražišču in dvorane na Kokrici, v Predosljah in na Primskovem. Dvorane v KS so 
potrebne temeljite obnove, zato bomo v prihodnjih letih sistematično sofinancirali obnovo 
in rekonstrukcijo Krajevnega doma Primskovo. 

10. Mladinski kulturni center se izkazuje kot dolgoletna potreba mladih. V okviru razvojnih 
načrtov iščemo primeren prostor. Ena od možnosti se kaže na prostoru starega zimskega 
bazena, vendar bo moral biti prej rešen denacionalizacijski postopek.  

11. Reurbanizacija starega mestnega jedra-študija 
Od študije, za katero bomo razpisali javni natečaj pričakujemo naslednje rezultate: 
a) analize: 
- podrobno preverjanje stanja stavb in prostorskih sestavin (vsebina, finančno stanje, 

spomeniško varstvo, …) 
- problemska analiza (prostorski in likovni konflikti, funkcionalna in vsebinska 

problematika, prometni problemi, problemi komunalnih sestavin, degradirane zelene 
in javne površine, …) 

- oceno prenovljenosti stavbnega tkiva (investicijske zahteve, vsebinske prioritete, …) 
b) izhodišča in usmeritve: 
- strateška izhodišča (priložnosti, prednosti, problemi – v povezavi jedra z ostalim 

razvojem mesta) 
- scenariji, predlogi za proces prenove (na ravni stavb, delov mestnega jedra, v povezavi 

s celotnim mestom) 
c) način dela: 
- ekspertna in anketna analiza  
- organizacija povezave z javnostjo in strokovnjaki (javne predstavitve) 
To bo strokovna študija o strateških in aplikativnih ciljih prenove starega mestnega jedra 
Kranja, v tekstualni in grafični obliki, kar bo kot strokovna podlaga za kasnejše formalne 
dokumente ali sestavni del razvojne strategije Mestne občine Kranj za območje starega 
mestnega jedra. 

12. Nakup zgradbe Glavni trg 7 – Elita 
Z nakupom zgradbe bi prispevali k oživljanju starega mestnega jedra, saj bi mu s tem 
prinesli v mesto novo vsebino. V zgradbo želimo preseliti delovanje ljubiteljske kulture in 
sedež Območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo, ki sedaj delujejo na 
Sejmišču 4. Istočasno pa bi del prostora lahko uporabljalo tudi Prešernovo gledališče za 
vaje, ker jih sedaj lahko samo na odru, ker nimajo drugega ustreznega prostora. Tako bi 
bil lahko oder v večji meri na razpolago za različne prireditve. Zgradbo na Sejmišču 4 pa 
bi lahko uporabili za različne druge programe, za katere že dlje časa iščemo ustrezne 
prostore. 
 

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 tekmovalcev in 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. 
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Program je bilo potrebno glede na razpoložljiva sredstva koririgirati. Zgraditi želimo tiste 
objekte, po katerih je največje povpraševanje in manj zahtevne objekte, ki bi nudili pogoje za 
množično rekreacijo, še posebej mladine. 
Večji investicijski projekti so naslednji: 
1. Letno kopališče: 

Obnovljeno je bilo letno kopališče - olimpijski bazen in zgrajena dva otroška bazena, 
spremljajoča objekta pri otroških bazenih. V l. 2005 bomo dogradil še sanitarije in 
garderobe, kar je nujno potrebno, saj je bazen dobil pogojno uporabno dovoljenje, zato 
morajo biti narejeni do prihodnje plavalne sezone. 

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 
sredstev zagotovila v letu 2005. Zgrajen bo energetski objekt ter sistem za umetno 
zasneževanje, sodniški stolp, urejene bodo brežine in ozelenjena okolica. Mestna občina bo 
za investicijo namenila 27.534 tisoč tolarjev, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport pa 
29.452 tisoč tolarjev. Smučarski klub Triglav se bo prijavil tudi na razpis Fundacije za 
sredstva v letu 2005. Objekt skakalnica bo državni skakalni center in osrednji vadbeni 
objekt za vse državne selekcije in treninge klubskih skakalcev in tekmovalcev nordijske 
kombinacije. 

3. Pokrito drsališče kot večnamenska dvorana 
Z rušitvijo večnamenske dvorane na Gorenjskem sejmu so hokejisti, rekreativci in šolska 
mladina izgubili možnost za trening in drsanje. 
Kranjski hokejisti, kljub statusu brezdomcev, dosegajo odlične rezultate v vseh 
kategorijah, zlasti mlajših, kjer so celo državni prvaki. Največja ovira jim je prav 
oddaljenost dvoran za treninge in tekmovanja (Bled, Jesenice, Ljubljana). Da zagotovimo 
njim kot vsem občanom rekreacijsko drsanje, bomo na osnovi izdelanih idejnih projektov 
naročili izdelavo glavnih projektov za pokrito drsališče kot večnamensko dvorano. Z novo 
večnamensko dvorano bomo pridobili pokrite športne površine za zimske šolske 
programe, rekreacijo in kakovostni ter vrhunski šport. Istočasno pa bo dvorana namenjena 
tudi množičnim prireditvam. Investicijo bodo predvidoma financirali: Mestna občina 
Kranj, Zavod za šport Kranj, MŠZŠ in Fundacija za financiranje športnih organizacij, 
sponzorji in donatorji. V letu 2005 bodo proučene vse možnosti obsega in finančne 
konstrukcije dvorane in na podlagi pridobljenih rezultatov bo izdelani tudi načrti.  

4. Igrišče z umetno travo 
V Kranju je nogomet izredno priljubljen šport, zlasti mladih. Nosilni nogometni klub 
izredno dobro dela zlasti z mlajšimi selekcijami, starejši igralci pa odhajajo v druge klube. 
Velik problem za vadbo nastane v jesenskem, zimskem in zgodnjem pomladnem času. 
Stisko so do sedaj reševali z gostovanjem v Domžalah. Ponudila se je odlična rešitev s tem, 
da bomo na pomožnem nogometnem igrišču v spomladanskem delu prvenstva položena 
umetna trava, kar bo povečalo uporabnost igrišča ob vsakem vremenu, skozi celo leto. 
Investicijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z finančnim vložkom 10,5 
mio SIT in Nogometna zveza Slovenije, ki bo v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo 
za projekt 9 nogometnih igrišč v Sloveniji, plačala polaganje umetne trave v višini 50 mio 
tolarjev. Ocenjena vrednost investicije je 104 mio tolarjev.  

5. Glavna tribuna 
Na osrednjem stadionu v Kranju je tribuna in klubski prostori, pod katero so prostori v 
katastrofalnem stanju in praktično že na meji uporabnega. Obnova tribune vključuje 
izolacijo, rekonstrukcijo in obnovo komunalnih vodov, sanitarij, garderob, izgradnjo 
športne telovadnice in poslovnih prostorov. Izolacija tribune in poslovnih prostorov je že 
opravljena. Z investicijo se bodo zelo izboljšale razmere za izvedbo šolskih in športnih 
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programov vadečih, saj je tribuna brez centralnega sistema ogrevanja, električni in 
komunalni vodi pa so dotrajani. Obnovo bomo izvajali postopno, glede na razpoložljiva 
finančna sredstva. S projektom bomo kandidirali tudi na razpisu za investiranje v športno 
infrastrukturo MŠZŠ ter Fundacije za financiranje športnih organizacij. Zaključek 
investicije je predviden v letu 2006. 

6. Športni park Stražišče 
Športni park Stražišče je ostal edina večja površina v neposredni bližini mesta, namenjena 
športu in rekreaciji. Žal je del zemljišča v denacionalizacijskem postopku, zato bomo 
najprej pristopili k izdelavi idejnih projektov in določili za kaj bodo namenjene športne 
površine. Kot prioriteto bi radi zgradili igrišče za hokej na rolerjih in sicer na sedanjem 
asfaltnem rokometnem igrišču. Igrišče je v precej slabem stanju, zato se malo uporablja. Z 
izgradnjo novega igrišča bi izboljšali tudi pogoje za rokomet. Po razgovoru s strokovnjaki 
bi bila podlaga lahko primerna za oba športa. 

7. Nakup prostorov 8 steznega kegljišča 
Kegljaški klub Triglav z novim 8-steznim kegljiščem že drugo leto gostuje v najemnih 
prostorih Tekstilindusa v stečaju. Visoka najemnina bremeni klub in posredno tudi 
kranjski šport, zato želimo v naslednjem letu pomagati klubu pri odkupu prostorov. Z 
odkupom bi dobili pogoje za dograditev spremljajočih prostorov in uredili ogrevanje.  

8. Rolkarska steza: rolkanje je postal množični šport mladih. Vendar se zaradi pomanjkanja 
primernega prostora mladi zadržujejo na neprimernih in nevarnih mestih. Z izgradnjo v  
Športnem centru Kranj smo začeli že v letu 2004 in bomo zaključili v začetku leta 2005. 
Istočasno bo obnovljen tudi hrib med košarkarskem in rokometnim igriščem. 

9. Igrišče za hokej na rolerjih je postal tudi eden od množičnih športov mladih. Že dlje časa 
se išče ustrezno površino. V perspektivi vidimo možnost obnove rokometnega igrišča v 
Športnem parku Stražišče. Novo igrišče bo prilagojeno obema športoma: hokeju na 
rolerjih in še naprej tudi rokometu.  

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 igrišča, ki bo to 
omogočal in s tem zakrožili Teniški center v Kranju. Za potrebe novega igrišča je 
potrebno odkupiti sosednje zemljišče, ki je v privatni lasti. Izgradnjo igrišča bo 
sofinanciralo MŠZŠ in Teniški klub Triglav s sponzorji. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Športna dvorana Planina 
V dvorani ima sedež tudi Košarkarski klub Triglav, ki igra v I. košarkarski ligi. Matična 
zveza je sprejela nova pravila (v skladu z mednarodnimi), po katerih ne bo možno več 
igrati ligaških tekem, če ne bo »talnih« košev. Primer dvorane na Planini je, da koši visijo 
pritrjeni na steno, da se lahko zložijo k steni. Da bi lahko zadostili novim pravilom, bo 
potrebno v letu 2005 pripraviti programsko nalogo funkcionalne preureditve objekta, na 
podlagi katere bodo izdelani projekti in v nadaljevanju izgradnja. Istočasno pa se bo 
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izdelalo tudi projekte za gostinski lokal, ker nima uporabnega dovoljenja in ne more 
obratovati.   

14. Drugi športni objekti 
Poskrbeli bomo za vzdrževanje obstoječih športnih objektov in iskali možnosti za 
izgradnjo manjših športnih objektov za razvoj množičnega športa. 
Z nakupom zemljišča v Hrastju bomo zagotovili lastništvo nad zemljiščem kjer se že 
odvijajo športne aktivnosti. S sofinanciranjem strehe na d baliniščem v Špornem centru 
Kranj bomo balinarjem zagotovili pogoje za igranje v državni ligi. V naslednjih letih 
načrtujemo nakup zemljišč v Bitnjah in Britofu, s čimer bomo pripomogli k boljšim 
pogojem za športno vadbo in rekreacijo tudi izven mestnih krajevnih skupnosti. 

 
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 delo. Projekti, ki jih v Mestni občini Kranj izvajamo in za katere moramo 
zagotavljati tudi prostorske zmožnosti, so predvsem: 
1. Škrlovc – Dnevni center za mlade in družine: V skladu s sklepom Sveta MOK so prostori 

za dejavnost centra predvidena za dokončanje obnove stavbe na Škrlovcu 2. V letu 2003 
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, opravljena je bila 1. faza obnove (statika, 
arheološke raziskave, betonska plošča in zamenjava strehe), v jeseni 2004 se je začela 2. 
faza (inštalacije, tlaki, fasada), ki bo zaključena v letu 2005. Center je občinski projekt, 
kjer se bo opravlja primarna, sekundarna in terciarna preventivna dejavnost za 
mladostnike. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Nadaljevalo se bo z dosedanjim 
delom (svetovalno delo z družino; nudenje individualne učno – vzgojne in psihosocialne 
pomoči; skupinsko delo z mladimi; prostočasne in počitniške dejavnosti) in oblikovalo 
nove aktivnosti (vzpostavitev skupine za samopomoč; novi programi za osnovnošolce in 
dijake, ki so prekinili izobraževanje). 

2. Dom upokojencev Kranj: V preteklosti je Dom upokojencev Kranj zgradil dnevno-
varstveni center in uredil parkirišče. V letu 2002 in 2003 je bila obnovljena streha. V 
naslednjih letih pa Dom upokojencev Kranj načrtuje gradnjo večnamenskega prostora, 
delovne in fizio terapije, kapelice. Občina mora zagotoviti projektno dokumentacijo in v 
naslednjih letih še 30% soudeležbo, ostalo bo prispevalo Ministrstvo za delo družino in 
socialne zadeve. V prihodnosti pa iščemo tudi ustrezen prostor za dislocirano enoto izven 
mesta in s tem zagotoviti zmanjšanje čakalnih dob za sprejem v dom.  

3. Stanovanjska skupina: MOK je dolžna v okviru Dnevnega centra za odvisnike oblikovati 
dve stanovanjski skupini, namenjeni za zdravljene uživalcev drog po vrnitvi iz komune. 
Za realizacijo potrebujemo ustrezne stanovanjske prostore. Prizadevali si bomo pridobiti 
ustrezno starejšo hišo, ki bi jo uredili v za potrebe dveh stanovanjskih skupin. Povratniki 
iz komun si morajo po vrnitvi domov po enem letu sami preskrbeti stanovanje. 
Stanovanjska skupina je le prehodno obdobje. 

4. Center za odvisnost  deluje na lokaciji Planina-jug in je bil nameščen v prostorih začasno, 
ker je objekt z začetkom novogradnje, predviden za rušenje, zato bo potrebno preskrbeti 
nadomestni objekt, kjer se bo odvijalo delo z zasvojenci in njihovimi svojci. Program nudi 
odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo 
oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi 
abstinenci. Do sedaj je bilo v programu obravnavanih preko 300 odvisnikov in ustrezno 
število staršev. 

5. 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, 
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saj kranjski dom ne more zadostiti vsem potrebam. Potrebno bo soinvestitorstvo pri 
adaptaciji in dograditvi na podlagi sklepa Sveta MOK, skupaj z ostalimi občinami. 

6. Varna hiša Gorenjske je bila v okviru društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja 
ustanovljena sredi leta 2003 s strani vseh gorenjskih občin in MDDSZ. V skladu s 
pogodbo so potrebna še dodatna investicijska vlaganja, in sicer: posodobitev varovalne 
ograje okrog parcele, vgraditev »drsnih« kovinskih vrat ob vhodu in zasaditev žive meje. 
Delež Mestne občine Kranj je 26,78%. 

7. Hiša za brezdomce in ljudska kuhinja 
Kranj je edina mestna občina, ki še ni uspela zagotoviti domovanja brezdomcem. V letu 
2004 še nismo uspeli pridobiti primerne hiše, ki bi bila v neposredni bližini mesta. 
Trenutno bi potrebovali prostor za 15 brezdomcev. Istočasno pa bo potrebno poskrbeti 
tudi za ljudsko kuhinjo, kajti z začetkom stanovanjske gradnje na Planini-jug bo potrebno 
objekt  ljudske kuhinje rušiti. Najbolj primerna hiša za brezdomce bo v kombinaciji z 
ljudsko kuhinjo, kajti brezdomci so tudi uporabniki ljudske kuhinje. 
 

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 smo v letu 2004 pristopili k novogradnji prizidka k Zdravstvenemu 
domu Kranj. 
V prizidku bodo novi prostori Ambulante nujne medicinske pomoči, reševalna postaja, 
diabetični center, zobna preventiva, razvojna ambulanta in patronažna služba. 
Zaradi racionalizacije gradnje smo k sodelovanju pritegnili tudi zasebnike s področja 
zdravstva, ki bodo kupili prostore v prizidku in sicer za Diabetični center, dve splošni in šest 
zobnih ambulant ter zobotehnični laboratorij. V kleti so predvidena tudi parkirna mesta. Ker 
bomo z gradnjo delno posegli tudi v prostore BGP Kranj, bo bolnišnica dobila tudi ustrezne 
nadomestne prostore za potrebne lekarne v novem prizidku.  
Ob pridobivanju dovoljenj je bilo ugotovljeno, da ne bo možen priklop na obstoječo 
kanalizacijo, temveč na novo komunalno omrežje na Bleiweisovi cesti, kar pomeni, da bo 
potrebno skleniti tudi služnostno pogodbo z bolnišnico ozir. Vlado RS. 
Od Ministrstva za zdravje pričakujemo 10% udeležbo v vrednosti investicije na del, ki se 
nanaša na primarno zdravstvo in soudeležbo občin UE Kranj glede na število prebivalcev za 
ANMP. 
V nadaljevanju bo potrebno pridobiti projektno dokumentacijo za rušitev stavbe na 
Gosposvetski 9 (»baraka«) za nove parkirne prostore, obnovo zgradbe sedanje reševalne 
postaje, kamor se bodo preselile dejavnosti iz »barake« in preureditev Zobne poliklinike za 
preselitev zobne preventive iz »barake« v izpraznjene prostore zasebnikov, ki se bodo 
preselili v novi prizidek. 
 
 
Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol. Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe         ŽUPAN  
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