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ZADEVA: Materinski dom na Gorenjskem 
 
 
Centri za socialno delo Gorenjske in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja so 
občinam Gorenjske predstavili idejo o organiziranju materinskega doma za celotno Gorenjsko 
(gradivo v prilogi). Občine Gorenjske smo enkrat  že združile moči pri ustanovitvi in 
nadaljnjem delovanju Varne hiše za ženske in otroke žrtve nasilja Gorenjske in njene 
stanovanjske enote. S stanovanjsko enoto Varne hiše Gorenjske se je sicer tudi že predvidelo 
pokrivanje začasnih namestitev za ženske z otroki, pri katerih prevladuje stanovanjska in 
ekonomska stiska. Vendar spremljanje problematike kaže, da je nasilja vse več, samo v prvih 
devetih mesecih leta 2009, se je na Gorenjskem obravnavalo 206 primerov nasilja v družini. 
Zato se ugotavlja, da poleg varne hiše na Gorenjskem nujno potrebujemo tudi materinski 
dom, ki bo predstavljal pomembno obliko pomoči ženskam in otrokom. 
 
Centri za socialno delo Gorenjske in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja 
predlagajo ustanovitev materinskega doma, ki bo omogočal bivanje osemnajstim 
uporabnikom (mater in otrok skupaj). Materinski dom bo nudil možnost začasne namestitve 
nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z 
elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom po izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev 
za varno življenje ter samskim in starejšim ženskam v času trenutne osebne stiske. Znotraj 
materinskega doma se bo uporabnikom nudilo individualno svetovalno pomoč, psihosocialno 
pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualne 
programe dela. 
Centri za socialno delo in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja nadalje tudi 
predlagajo, da je izvajalec programa materinski dom na Gorenjskem: Društvo za pomoč 
ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. 
 
Za materinski dom se potrebuje velikost zemljišča od 600 do 800m2, uporabne površine okoli 
250 m2. Objekt mora biti v strnjenem naselju stanovanjskih hiš, v bližini šol, vrtcev, 
prevoznih sredstev, policije in zdravstvenega doma. Objekt mora imeti 6 spalnic, prostor za 
zaposlene, sanitarije, dnevni prostor, skupno kuhinjo z jedilnico, shrambo, igralni kotiček za 
otroke, prostor za shranjevanje otroških vozičkov in koles, parkirna mesta, vgrajene 
priključke za telefon inp., enotni ogrevalni sistem in na vrtu igrala za otroke. Za ta namen je 
občina Jesenice že pripravljena nameniti prilagojen objekt. Društvo Varna hiša Gorenjske in 
centri za socialno delo Gorenjske pa so sprejeli sklep, da kljub ponujenemu objektu za 
materinski dom na Jesenicah dajo možnost ostalim občinam Gorenjske, da ponudijo svoje 



lokacije, ki ustrezajo prostorskim pogojem za materinski dom. V Mestni občini Kranj takega 
objekta nimamo, zato predlagamo, da podpremo predlagano lokacijo materinskega doma na 
Jesenicah. 
 
Podobno kot program Varne hiše Gorenjske naj bi se financiral tudi materinski dom na 
Gorenjskem, to je s sredstvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 18-ih gorenjskih 
občin, prispevkov uporabnic za bivanje in donacij. Načrtovani prihodki in odhodki za leto 
2011 za materinski dom znašajo 146.615 EUR, od tega bi občine Gorenjske namenile skupaj 
37.695 EUR, od tega bi bil delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%, kar znese 10.065 EUR 
za leto 2011. 
 
Predlagamo, da svet Mestne občine Kranj sprejme naslednja:  
 
 

S K L E P A : 
 
 
1. Mestna občina Kranj podpira ustanovitev materinskega doma na Gorenjskem.  
2. Mestna občina Kranj se zaveže v naslednjih letih namenjati ustrezen delež sredstev za 
redno delovanje materinskega doma na Gorenjskem in sicer v skladu z vsakoletnim sprejetim 
proračunom Mestne občine Kranj. 
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Priloga: 

• programska naloga 


