
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                       NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA PROGRAME 11, 12, 13, 14, 15 in 16
v 000 Sit

Zap.   Naziv investicije Konto Naziv Predvidena začetek konec Dinamika izplačil iz proračuna MO Kranj po letih   Drugi viri financiranja
št. Podkonto(pod)konta vrednost anciranja anciranja 2006 2007 2008 2009 po l.2009  Naziv sofinancerja Znesek

IZOBRAŽEVANJE P 11 SKUPAJ: 2.793.500 201.000 903.500 487.000 223.000 37.000

1 OŠ Franceta Prešerna 29.000 11.000 12.000
2.1 Matična šoa 18.000

Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 12.000 12.000
Obnova igrišča 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 6.000 6.000

1.2 PŠ Kokrica-zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 11.000 11.000
2 OŠ Simona Jenka 450.000 83.000 132.000 106.000

2.1 Matična šola 270.500 83.000 52.000
Rekonstukcija-dokončanje 420402 Rekonstrukcije in adapt. 124.000 24.500
Obnova kuhinje 420402 Rekonstrukcije in adapt. 25.500 25.500
Oprema za menzo 420220 Nakup opreme 20.000 20.000
Oprema za učilnice 420244 Nakup opreme 10.000 10.000
Nadzor OŠ S.Jenka 420801 Investicijski nadzor 2.000 2.000
Tehnični prevzem, soglasja 420804 Načrti in druga proj.dok. 1.000 1.000
Zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 26.000 26.000
Zamenjava oken 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 56.000 26.000 30.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 6.000 6.000

2.2 PŠ Center 12.500 8.500 4.000
Zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 8.500 8.500
Obnova razdelilnice hrane 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 4.000 4.000

2.3 PŠ Goriče-izgradnja telovadnice 420402 Novogradnja 150.000 80.000 70.000 MŠŠ 15.000
2.4 PŠ Trstenik
2.5 PŠ Primskovo-zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 17.000 17.000
3 OŠ Stražišče 1.229.500 80.000 164.500 198.000 2.000 787.000

3.1 Matična šola 829.500 4.500 40.000 785.000
Obnova starega dela 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 40.000 40.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 4.500 4.500
Izgradnja telovadnice 420402 Novogradnja 785.000 785.000

3.2 PŠ Žabnica 390.000 80.000 160.000 150.000
Izgradnja telovadnice 420402 Novogradnje 240.000 80.000 160.000 MŠŠ 7.000
Obnova šole 420402 Rekonstrukcije in adapt. 150.000 150.000 MŠŠ 15.000

3.3 PŠ Besnica-zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 8.000 8.000
3.4 PŠ Podblica-centralno ogrev. 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 2.000 2.000
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4 OŠ Predoslje 62.500 26.500 16.000 20.000

Zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 26.500 26.500
Zamenjava oken 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 16.000 16.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 20.000 20.000

5 OŠ Staneta Žagarja 115.000 95.000 20.000
Dograditev in rekonstrukcija 420402 Rekonstrukcije in adapt. 95.000 95.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 20.000 20.000

6 OŠ Orehek 79.500 6.000 23.500 50.000
Dvigalo za otr.s pos.potr. 420299 Nakup druge opreme 6.000 6.000
Požarna pot 420402 Rekonstrukcije in adapt. 3.000 3.000
Obnova starega dela šole 420402 Rekonstrukcije in adapt. 60.000 10.000 50.000
zamenjava kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 10.500 10.500

7 OŠ Matije Čopa 16.000 7.000 9.000
Obnova telovadnice 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 9.000 9.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 7.000 7.000

8 OŠ Jakoba Aljaža 28.000 12.000 18.000
Obnova fasade 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 6.000 6.000
Obnova oken 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 14.000 14.000
Rekonstr. vhoda 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 4.000 6.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 4.000 4.000

9 OŠ Helene Puhar 23.000 18.000 5.000
Obnova dela strehe 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 4.000 4.000
Obnova poda v telovadnici 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 5.000 5.000
Ograja 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 14.000 14.000

10 Glasbena šola 12.000 12.000
Obnova fasade Trubarjev trg 3 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 12.000 12.000

11 Ljudska univerza 10.000 10.000 10.000
Obnova prostorov 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 20.000 10.000 10.000

12 Ekonomska šola 587.000 597.000 30.000
Nakup zgradbe, Komenskega 4 420099 Nakup šole 518.000 518.000
Projektna dokumentacija 420804 Načrti in druga proj.dokum. 9.000 9.000
Obnova 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 60.000 30.000 30.000

13 Nujna, nepred.vzdr.dela 420500 Nujno invest.vzdrževan. 95.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000
14 Rač.opremljanje, intervencije 432300 Invest.tansfer jav.zav. 57.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000
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OTROŠKO VARSTVO P 12 SKUPAJ: 212.000 32.000 76.000 87.000 17.000 12.000

1 Zamenjava salon.kritine 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 57.000 20.000 20.000 17.000 17.000
2 Dograditev vrtca Čira čara 132.000 12.000 50.000 70.000 MŠŠ 12.000

Projektna dokumentacija 420804 Načrti in druga proj.dokum. 12.000 12.000
Gradnja 420402 Novogradnja 100.000 50.000 50.000
Oprema 420244 Nakup opreme 20.000 20.000

3 VVE pri OŠ Predoslje-nastrešek 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 6.000 6.000

KULTURA P 13 SKUPAJ: 3.781.394 565.000 1.517.594 457.000 1.255.000 503.700

1 Knjižnica 420099 1.799.594 450.000 1.349.594
Nakup zgradbe 420099 Nakup knjižnice 1.479.594 dec.05 marec 07 440.000 1.039.594 MK 249.700
Preverba projektov, nadzor 420804 Načrti in druga proj.dokum. 20.000 10.000 10.000
Nakup opreme 420244 Nakup opreme 300.000 300.000

2 Spomeniki-obnova 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 11.800 5.800 3.000 3.000 3.000
3 Prešernov gaj 420500 Invest. vzdrž. In izboljšave 9.000 2.000 4.000 3.000 1.000
4 Mestno obzidje 186.000 jun.05 2008 62.200 66.000 66.000 76.000

Arheološke raziskave 420500 Spomeniko varst.akcije 76.000 6.000 20.000 20.000 30.000 MK 30.000
Obnova obzidja 420500 Invest. vzdrževanje in izbolj. 170.200 50.200 40.000 40.000 40.000
Nadzor 420801 Investicijski nadzor 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Projektne rešitve 420804 Načrti in druga proj.dokum. 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5 Grad Khislstein 470.000 10.000 20.000 100.000 300.000 200.000
Postavitev pomične strehe 420402 Rekonstrukcije in adapt. 32.000 10.000 sponzor. 22.000
Projektna dokum. za obnovo 20.000 20.000
Obnova 420402 Rekonstrukcije in adapt. 400.000 100.000 300.000 200.000 MK 40.000

6 Prešernovo gledališče 905.000 30.000 200.000 675.000
Projektna dokumentacija 420804 Načrti in druga proj.dokum. 30.000 30.000
Obnova in rekonstr. 420402 Rekonstrukcije in adapt. 775.000 200.000 575.000 MK 75.000
Oprema 100.000 100.000

7 Layerjeva hiša 420402 Rekonstrukcije in adapt. 53.000 25.000 28.000
8 Grajska pristava 420402 Rekonstrukcije in adapt. 70.000 20.000 50.000
9 Obnova Lovskega dvorca 420402 Rekonstrukcije in adapt. 400.000 100.000 300.000 MK 40.000

10 Dvorišče Tomšičeve 38 420600 Nakup zemljišča 10.000 10.000
11 Mestna hiša 37.000 17.000 20.000

Obnova fasade 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 7.000 7.000
Izdelava podstrehe 420402 Rekonstrukcije in adapt. 30.000 10.000 20.000 MK 7.000
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12 Galerija Prešernovih nagrajen. 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 MK
13 Krajevni domovi 420402 Rekonstrukcije in adapt. 60.000 30.000 30.000 KS, MK
14 Nujna vzdrž. dela-ljubit.kultura 431000 Ostala kultura 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
15 Pih.orkester MOK-inštrumenti 431000 Invest.transfer neprof.org. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
16 Obnova spomenikov 431000 Invest.transfer neprof.org. 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000
17 Nakup zgradbe Glavni trg 7 420099 Nakup zgradb in prostorov 150.000 150.000

18 Kranjska hiša P 17 TURIZEM 51.000 51.000 Norveški finančni mehanizem 40.000
Obnova zgradbe Glavni trg 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 32.000 32.000
Oprema zgradbe 420299 Oprema 19.000 19.000

ŠPORT P 14 SKUPAJ: 486.600       115.600 277.000 94.000 70.000 160.000
                               

1 Glavna tribuna 432300 Invest.transfer javn. Zavod. 200.000                100.000 60.000
2 Športni park Stražišče 432300 Investicija-drugi šp.objekti 170.000 40.000 40.000 30.000 90.000
3 Večnamenska dvorana-parkir. 420600 Nakup zemljišča 100.000 100.000
4 Osrednje teniško igrišče 420600 Nakup zemljišča 37.000 37.000
5 Športna dvorana Planina-dogrd. 420402 Rekonstrukcije in adapt. 58.000 20.000 40.000
6 Skakalnica K=100 420401 Novogradnje 8.600 8.600
7 Drugi športni objekti 83.000 7.000 10.000 26.000 40.000 70.000

Športni center-streha balinišče 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 7.000 7.000
Obnova športnih igrišč 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 40.000 10.000 10.000 20.000 50.000
Nakupi zemljišč 420600 Nakup zemljišča 36.000 16.000 20.000 20.000

SOCIALA P 15 SKUPAJ: 142.200 35.200 55.500 51.500 69.500 21.500

1 Obnova zgradbe Sejmišče 4 60.000 30.000 30.000
Projekti za obnovo 420804 Načrti in druga proj.dokum. 10.000 10.000
Center za odvisnost 420402 Rekonstrukcije in adapt. 50.000 20.000 30.000
Zavetišče za brezdomce 420402 Rekonstrukcije in adapt.
Ljudska kuhinja 420402 Rekonstrukcije in adapt.

2 Varna hiša 431000 Nujno invest.vzdrževanje 5.600 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500
2 Škrlovec-dnev.center za mlade 420402 Rekonstrukcije in adapt. 38.000 4.100
3 Dom upokojencev Kranj 420402 Rekonstrukcije in adapt. 133.000 24.000 50.000 68.000 MDDSZ
4 Dom starejših obča. Preddvor 420402 Rekonstrukcije in adapt. 20.000 20.000
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ZDRAVSTVO P 16 SKUPAJ: 732.000 697.000 15.000 20.000 10.000 10.000 40.000

1 ANMP 1.272.781 697.000
Gradnja-dokončanje 420401 Novogradnje 1.259.781 dec.04 jan.06 685.000 MZ 40.000
Investicijski nadzor, ingenir. 4208 Študije o izved.projektov 12.000 11.000
Soglasja, tehn.prevzem 420804 Načrti in druga proj.dokum. 1.000 1.000

2 Obnova stare reš.postaje 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 20.000 20.000
2 Zagot. Sredstev za prim.varstvo 420500 Invest.vzdr. in izboljšave 20.000 10.000 10.000 10.000
3 Gradnja parkirišč ob ZD 420401 Novogradnje 35.000 15.000 20.000

SKUPAJ PROGRAMI DRUŽBENIH JAVNIH SLUŽB OD 2006 - 2009: 7.314.394 1.613.800 2.800.594 1.185.500 1.714.500

Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit. Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
Vodja Oddelka za družbene javne službe Ž U P A N 
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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:   25.11.2005  
Številka: 00301-0001/2005-47/01 
 
Zadeva: OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV DRUŽBENIH  

   JAVNIH SLUŽB ZA OBDOBJE 2006 – 2009, predlog 
 
Osnovno izhodišče pri pripravi osnutka proračuna 2006 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 preoptimistično 
zastavljenih ciljev, povečanja investicijske vrednosti objektov in krčenja investicijskih 
sredstev na račun fiksnih, z zakonom predpisanih obveznosti, smo morali zastavljene cilje 
nekoliko korigirati in jih prilagoditi razpoložljivim sredstvom. 
Prednost smo morali dati največjima investicijama, ki sta bili načrtovani vrsto let, vendar je 
do izvedbe prišlo šele sedaj, in sicer dokončanju prizidka ZD Kranj z ambulanto nujne 
medicinske pomoči in nakupu knjižnice. Dokončali bomo obnovo OŠ Simona Jenka in 
nadaljevali z obnovo mestnega obzidja.  
Pri posameznih investicijah računamo tudi na soudeležbo države, vendar le v višini do 10%, 
pa še to velikokrat ni mogoče, ker ni razpisov ali zaradi potreb ne utegnemo čakati na 
odločitve države. 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. Ker je večina investicij povezanih z obnovami, je težko točno načrtovati 
višino investicije, ker se šele ob začetku gradnje pokažejo nepredvidena in dodatna dela, kar 
pa nam investicije precej podraži. 
 
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 obvezo po enoizmenskem pouku. Dejstvo je, da so se z uvedbo devetletke bistveno 
spremenili pogoji za delo v šolah. Problem naše občine je, da je večina šol starih, od 20 let in 
več in so potrebne temeljite obnove, čemur pa zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov za 
devetletko ne moremo slediti kljub velikim vlaganjem v zadnjih letih. Devetletka pa terja tudi 
drugačen način izvajanja pouka. Tako skoraj po vseh šolah primanjkuje manjših učilnic za 
izvajanje nivojskega pouka. Pojavlja pa se tudi problem neenakomerne zasedenosti šol, tako 
da nekatere šole razpolagajo z viški učilnic, druge pa s pomanjkanjem. Že dosedanje 
adaptacije so sledile tem trendom. V naslednjih letih bomo posebno pozornost namenili 
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 in okolja. 
Zaradi pomanjkanja sredstev letos ne bomo mogli nadaljevati z menjavo dotrajanih in 
škodljivih salonitnih kritin. V naslednjih letih bo potrebno v celoti ali delno prekriti 11 šol oz. 
zamenjati 15.000 m2 kritine. Zaradi vse večjih vandalskih izgredov pa stremimo, da bi tudi 
čim prej uspeli ograditi vse šole, da zagotovimo varnost otrok in zaščitimo objekte. Imamo še 
9 šol, ki niso ali so samo delno ograjene, kar pomeni še 3.000 m novih ograj.  
Osnovni cilj je zaključiti začeta dela. Tako bomo zaključili z začetimi deli na OŠ Simona 
Jenka ter obnovili šolsko kuhinjo, ki bi jo morali že v letu 2005 zaradi zahteve inšpekcijskih 
služb, vendar nismo uspeli, ker se je bistveno podražila obnova šole. Žal po šolah ne bo 
možno v letu 2006 opraviti 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 in iz najemnin. 
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 in OŠ Simona Jenka pa sploh nista bili uvrščeni v program ministrstva. Poskusili pa 
bomo s kandidaturo za delež pri gradnji telovadnice in obnovi podružnične šole v Žabnici. 
1. Osnovna šola Franceta Prešerna 

Okoli šole je potrebno postaviti ograjo in obnoviti zunanje igrišče. 
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:  
S tokratno investicijo, s katero bo šola pridobila 4 nove učilnico in garderobe smo 
zamenjali kritino samo na polovici šole. V naslednjih letih bo potrebno zamenjati streho 
še na drugem delu. Prav tako bo potrebno zamenjati okna in postaviti še manjkajoči del 
ograje. Šola ima že od lanskega leta odločbo inšpekcijskih služb, da mora obnoviti 
kuhinjo, ker ne ustreza normativom. Tako bo potrebno popolna obnova celotne kuhinje in 
napeljava nove inštalacije. Ker pa je tudi oprema v glavnem iztrošena, bo potrebno 
zamenjati tudi stroje in drugo opremo. 
Podružnica Center:  
Šola je iz leta 1938. Obnavljali smo notranjost šole, problematična pa je še naprej ostala 
streha, ki jo bomo zamenjali v letu 2007. Obnoviti pa bo potrebno tudi razdelilnico hrane 
(2008), ki ne ustreza standardom. 
Podružnična šola Primskovo 
Zamenjati je potrebno salonitno kritino. 
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3. Osnovna šola Stražišče:  
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 
obnovi se je pokazalo, da bomo morali obnoviti tudi streho in zamenjati okna na starem 
delu šole.  
Zaradi pomanjkanja sredstev se odmika začetek prepotrebne gradnje telovadnice oz. 
športne dvorane, ki bo namenjena šoli, športnim društvom in rekreaciji. Obstoječa 
telovadnica ne zadovoljuje niti minimalnih pogojev za športno vadbo. Začetek gradnje pa 
je odvisen v veliki meri od finančne pomoči gospodarstva.  
Podružnična šola Žabnica 
Čakamo na pridobitev gradbenega dovoljenja za začetek gradnje telovadnice v Žabnici. 
Prišlo je do manjših zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja zaradi nasprotovanja 
soseda, vendar računamo, da bomo vsaj do začetka leta 2006 pridobili gradbeno 
dovoljenje in začeli s postopkom izgradnje. Po izgradnji telovadnice pa bomo pristopili še 
k obnovi šole, saj je to edina šola izpred vojne, ki ni bila deležna temeljitejše obnove. 
Podružnična šola Besnica: 
Zamenjati je potrebno salonitno kritino. 
Podružnična šola Podblica 
V šoli je potrebno napeljati centralno ogrevanje, ker imajo še stare peči po posameznih 
prostorih. 

4. Osnovna šola Predoslje:  
Šola je bila dograjena v letu 2005, vendar bo potrebno nadaljevati z obnovo. Najbolj nujna 
je zamenjava strehe, sledila bo zamenjava oken in nazadnje še postavitev ograje. 

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 
zadosti svetlobe. Tako bo potrebno v kratkem razmišljati o tem, da ta prizidek poderemo, 
istočasno pa pristopimo k gradnji dodatne telovadnice. Še prej pa bomo skušali 
problematiko pomanjkanja razredov rešiti v sodelovanju s sosednjo OŠ Jakoba Aljaža, ki 
je oddaljena manj kot 500 m. Šola mora dobiti tudi ograjo. 

6. Osnovna šola Orehek:                         
Šola ima več otrok s posebnimi potrebami. Zakon o vzgoji in izobraževanju pa določa, da 
mora lokalna skupnost poskrbeti za dvigalo v šoli, ki ga bomo vgradili v letu 2006. Na 
osnovi odločbe požarne inšpekcije je potrebno zgraditi tudi novo požarno pot. V 
naslednjih letih pa bo nujno potrebno na starem delu šole obnoviti instalacije in centralno 
ogrevanje v pritličju in 1. nadstropju, zamenjati okna ter zamenjati strešno kritino. Urediti 
pa bo potrebno tudi vhod v vrtec.  

7. Osnovna šola Matije Čopa: V prihodnjih letih je v telovadnici nujna prenova tlaka, ki se 
sedaj samo obnavlja, in sicer v letu 2007. Istočasno bomo skušali urediti tudi akustiko v 
prostoru, ki je sedaj moteča tako za učence kot tudi za učitelje in postaviti manjkajoči del 
ograje. 

8. Osnovna šola Jakoba Aljaža: v zadnjih letih smo obnovili streho, sanitarije in bazen ter 
postavili večino ograje okoli šole, tako da so glavna investicijska dela zaključena. V 
prihodnjih letih je potrebno načrtovati še obnovo fasade in oken, temeljitejše obnove pa je 
potrebna tudi šolska kuhinja, kar vključuje tudi generalno odločitev o vrsti in velikosti 
šolskih kuhinj pri osnovnih šolah. Ker na Planini ne potrebujemo kar dve veliki kuhinji, 
kajti v zadnjih petnajstih letih so se razmere zelo spremenile glede števila učencev in s 
tem število dnevno pripravljenih obrokov, posebno kosil. Zato načrtujemo, da bi kuhinjo 
prenovili samo v razdelilnico in hrano dovažali iz sosednje OŠ Matije Čopa, kar bo 
bistveno znižalo stroške obnove. 
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9. Osnovna šola Helene Puhar:  
V letu 2003 in 2005 je bilo zamenjane večina strehe, ostal je le še del nad upravnim delom 
stavbe, ki je bil najmanj problematična, vendar se je pokazalo, da je nujna zamenjava tudi 
tega dela, ker je tudi tu začelo zamakati, kar povzroča škodo na objektu. Šola je potrebna 
tudi manjših popravil, med drugimi je tudi  potrebna menjava poda v telovadnici.  

10. Glasbena šola na Trubarjevem trg 3 je dobila novo kritino, 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 letu 2004 so sklenili dogovor z 
investitorjem o nakupu prostorov za dve predavalnici. MOK se je obvezala, da bo 
prispevala 10 mio SIT letno za odplačilo kredita, ki bi ga najela Ljudska univerza, vendar 
do investicije ni prišlo, ker je investitor odstopil od dogovora. Zato bomo še naprej iskali 
nove možnosti za pridobitev prostorov. 

12. Ekonomska šola 
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. Glede na to, da 
se gradnja še ni začela pričakujemo, da bomo šolo v posest dobili šele v letu 2007. V 
naslednjem letu se bo pokazalo, ali bomo lahko s spremembo šolskih okolišev rešili 
prostorsko problematiko kranjskih šol, v nasprotnem primeru bo podružnična šola Center 
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. 

13. Nujno investicijsko vzdrževanje 
Vsako leto pride do večjih nepredvidenih investicijskih in vzdrževalnih del zaradi 
problemov  s strehami, izlivi vode. Problem je, da so šole stare in nimamo dovolj sredstev, 
da bi lahko sproti odpravljali napake. 

14. Investicijski transfer javnim zavodom 
Ta sredstva so namenjena za sofinanciranje računalniške opreme, zamenjavo kombijev. V 
preteklosti smo sofinancirali tudi nabavo opreme, kar pa sedaj zaradi premajhnih sredstev 
ni več mogoče. 

 
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, vendar večjih projektov v zadnjih letih ni bilo, razen velike 
investicije v letu 2005 v vrtcu Janina, kjer je bilo nepredvideno in nujno napeljati popolnoma 
novo kanalizacijo in zamenjati inštalacije za centralno ogrevanje. Vendar so morali v 
Kranjskih vrtcih večino sredstev zagotoviti sami. Že več let želimo ob vrtcu Čira čara 
dograditi nove prostore, ker v vili niso ustrezni prostori. Kot obsežnejša naloga pa se kaže 
zamenjava preostale salonitne kritine po kranjskih vrtcih. 
Predvideni projekti so: 
1. Zamenjava kritin: 

Šest kranjskih vrtcev  s cca 6.000 m2 površine ima še vedno salonitno kritino, ki jo bo 
potrebno v čim krajšem času zamenjati. 
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2.  Gospodarsko poslopje ob vrtcu Čira čara:  
Zaradi postopkov in nesoglasij nam v preteklih letih ni uspelo pridobiti gradbenega 
dovoljenja za rušitev in nadomestno gradnjo. Zato je bila 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 
zahtevajo predpisi. Sedanji prostori uprave vrtca se bodo s preselitvijo le te izpraznili in 
bodo na razpolago za poslovni najem oz. prodajo.  

3. VVO pri OŠ Predoslje 
V letu 2005 je šola ob izvajanju reknstrukcije dobila nove prostore vrtca v prizidku šole. 
Pokazalo se je, da bo nujno potrebno zgraditi nadstrešek nad teraso vrtca, ker prihaja do 
izredno velikih temperatur v igralnicah, ker ni zaščite pred soncem. 

 
13 KULTURA 

 
Mestna občina Kranj mora kot ustanoviteljica 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.  
Največja pozornost pa bo v naslednjih letih usmerjena v nakup nove knjižnice, ki bo pomenila 
veliko pridobitev za MOK in istočasno tudi precejšno finančno obremenitev, ki bo povzročila 
zastoj oz. odlog drugih investicij. Večji projekti na področju kulture so naslednji: 
1. Knjižnica:  

Ker Mestna občina Kranj ne razpolaga z lastnim zemljiščem v samem mestu je bilo 
odločeno, da se gre v nakup knjižnice. Na podlagi javnega razpisa smo izbrali 
najugodnejšega ponudnika, ki bo moral najkasneje do spomladi 2007 zgraditi knjižnico. 
Ker finančne zmožnosti občine ne omogočajo, da bi knjižnico lahko zgradili v dveh 
oziroma treh letih, smo se odločili, da se bomo na račun nakupa knjižnice dolgoročno 
zadolžili. Knjižnico bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo, ki bo prispevalo 
249.700.000 SIT. 

2. Spomeniki in spominska obeležja 
V Mestni občini Kranj so številna obeležja, ki so v lasti MOK in mora po zakonu občina 
za njih udi skrbeti. Z načrtovanimi sredstvi bomo poskrbeli za najnujnejša vzdrževalna 
dela. V letu 2006 bomo obnovili centralni spomenik na kranjskem pokopališču. 

3. Prešernov gaj 
Poskrbeti bomo za sprotno vzdrževanje gaja in odpravo poškodb, ki jih povzročajo 
vandali. Zamenjati bo potrebno vhodna vrata z Gregorčičeve ulice in postopno obnoviti 
preostali del ograje. 

4. Mestno obzidje 
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V letu 2005 smo začeli z obnovo mestnega obzidja. Pričakovali smo, da bo obnova 
dolgotrajna in draga, vendar so bila presežena vsa pričakovanja. Zaradi izrednih 
arheoloških najdb so se predvidena sredstva za spomeniško varstvene akcije kar petkrat 
povečala. V naslednjih letih bomo nadaljevali s postopno obnovo glede na razpoložljiva 
sredstva. Pri tovrstnih obnovah so finančna načrtovanja nemogoča. 

5. Grad Khislstein 
Že nekaj let planiramo celovito obnovo objekta, vendar 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, saj govorimo o močni spomeniško 
varstveni akciji. Kandidirali pa bomo tudi za sredstva strukturnih skladov EU. 
V letu 2006 si bomo prizadevali za pridobitev potrebnih kulturno-varstvenih pogojev za 
montažo pomične strehe na vrtu in dvorišču gradu Khislstein, kar bo omogočilo izvajanje 
prireditev od spomladi do jeseni, ker bomo s streho odpravili nevšečnosti v zvezi z 
vremenskimi neprilikami. Naši nameri nasprotuje Zavod za varstvo kulturne dediščine in 
nas usmerja na sosednje dvorišče oz. pristavo pri Lovskem dvorcu, vendar je ta prostor za 
večje prireditve neprimeren. MOK bi v letu 2006 namenila za streho 10 mio SIT, ostalo bi 
za streho prispevali sponzorji. 

6. Prešernovo gledališče 
V letu 2005 je bil zaključen denacionalizacijski postopek, v katerem smo dobili gledališče 
v last. Celotna stavba je v precej slabem stanju in zahteva celovito obnovo, zato bomo v 
letu 2006 pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije, da bomo lahko po fazah pristopili 
tudi k obnovi. Pri obnovi pričakujemo tudi delež Ministrstva za kulturo. V projektni 
nalogi je potrebno proučiti možnost spremembe funkcije 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, ker bo zgradba namenjena za druge potrebe MOK. 

7. Layerjeva hiša:  
Pomanjkanje sredstev je zaustavilo obnovo Layerjeve hiše, ki pa jo želimo čimprej 
usposobiti za njen kulturni namen. Z restavratorskimi, statičnimi in inštalacijskimi deli 
bomo nadaljevali v letu 2007. 

8. Grajska pristava: 
Po obnovi Lovskega dvorca bomo uredili tudi grajsko pristavo in restavrirali in postavili 
na ogled steklarsko delavnico na severnem delu gradu. 

9. Lovski dvorec: 
Zgradba ima sedaj stanovanjski namen, vendar bo potrebno  pristopiti k obnovi, ker 
ogroža stanovalce na Ljubljanski cesti. Stanovanjski odbor je zavrnil možnost obnove 
zgradbe s sredstev stanovanjskega sklada, zato bo potrebno zagotoviti sredstva za obnovo 
za potrebe kulture in sicer Gorenjskega muzeja (za restavratorske delavnice in za depoje). 

10. Nakup dvorišča zgradbe Tomšičeva 38 
V letu 2005 so se ob obnovi mestnega obzidja pri Lovskem dvorcu in na zemljišču objekta 
Tomšičeva 38 izvajala arheološka izkopavanja in odkrile arheološke najdbe izjemne 
zgodovinske vrednosti. Da bi odkritja (več vrst obzidij iz različnih zgodovinskih obdobij) 
lahko predstavili tako domačim kot tujim obiskovalcem Kranj, načrtujemo odkup 
zemljišča oz. dvorišča Tomšičeve 38. 

 
11. Mestna hiša:  
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Obnovili bomo fasado in izdelali podstrešne prostore za potrebe razstavnega prostora in 
sprostitev depojskih prostorov. 

12.  Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost: prostori so namenjeni stalni zbirki 
Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada in razstavam posameznih 
nagrajencev. Zagotovitev primernih prostorov je tudi pogoj, ki ga postavljajo nekateri 
avtorji, ki so pripravljeni pokloniti svoja dela Kranju v stalno zbirko. Z obnovo prostorov 
bomo nadaljevali v prihodnjih letih, predvsem to zadeva nakup dodatnih svetil in 
razstavne opreme za dodatni prostor, ki smo ga vzeli v najem v letu 2006. Od 15. 
septembra 2005 dalje je galerija predstavljena na svetovnem spletu. Vsebino bomo sproti 
dopolnjevali in tekste prevedli tudi v tuje jezike. V naslednjih letih želimo glede na 
možnosti odkupiti dela nagrajencev, če bodo na tržišču. 

13. Krajevni domovi: 
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 njihovo 
obnovo in rekonstrukcijo. 

14. Nujna vzdrževalna dela – ljubiteljska kultura: 
Sredstva bomo namenjali za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih s katerimi 
upravljajo društva in posamezniki s področja ljubiteljske kulture. V letu 2006 bodo 
sredstva namenjena za določena dela, ki bodo potrebna pri preselitvi JSKD iz Sejmišča 4 
v prostore na Glavnem trgu 7 (1. in 2. nadstropje). 

15. Pihalni orkester Mestne občine Kranj-inštrumenti: 
Sprotno bomo zagotavljali sredstva za obnovo in dokup inštrumentov za potrebe orkestra. 

16. Obnove spomenikov: 
Z manjšimi finančnimi vložki bomo pomagali neprofitnim organizacijam pri vzdrževanju 
spomenikov. 

17. Kranjska hiša 
V letu 2006 bomo obnovili in opremili zgradbo na Glavnem trgu 2, ki smo jo poimenovali 
Kranjska hiša. Prenovljeno hišo bo v upravljanje prevzela Lokalna turistična organizacija 
Kokra, ki bo v njej organizirala prodajno razstavni in informacijski prostor za predstavitev 
turizma, gospodarstva in kulture v starem mestnem jedru. Obnova bo sofinancirana s 
strani Norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so rezervirana na postavki Turizem. 

 
14 ŠPORT 
 
Na področju planiranja sredstev za potrebe tekmovanj, vadbe in rekreacije smo sledili cilju, da 
se sanirajo poškodbe na obstoječih športnih objektih. Sredstva bodo v največji meri 
namenjena za sofinanciranje vzdrževanja in izgradnje športne infrastrukture. Program je bilo 
potrebno glede na razpoložljiva sredstva koririgirati. Dograditi oziroma obnoviti želimo tiste 
objekte, po katerih je največje povpraševanje in potreba ter zahteve posameznih licenčnih 
tekmovanj. Za zagotavljanje novih površin za objekte namenjene športu pa bomo namenjali 
sredstva za nakup potrebnih zemljišč.  
Zaradi nujnih investicij na drugih področjih bomo za izgradnjo pokritega drsališča kot 
večnamenske dvorane iskali investitorja z javnim razpisom, MOK pa bo sodelovala z 
komunalno urejenim zemljiščem. 
Večji investicijski projekti so naslednji: 
1. Glavna tribuna 

Na atletskem in nogometnem stadionu v Športnem centru Kranj je tribuna in pod njo 
sanitarije, garderobe in prostori atletov in nogometašev, ki so v izredno slabem stanju. 
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Obnova tribune vključuje izolacijo, rekonstrukcijo in obnovo komunalnih vodov, sanitarij, 
garderob, izgradnjo športne telovadnice in poslovnih prostorov. Izolacija tribune in 
poslovnih prostorov je že delno sanirana, v letu 2005 bodo izvedena dela, ki ne bodo 
vplivala na nadaljnjo obnovo. Ko smo v letu 2005 želeli pristopiti k sanaciji se je 
ugotovilo, da je nujno potrebno prej ugotoviti stanje nosilne konstrukcije objekta, 
geomehanski pregled temeljev in pridobiti seizmično analizo obstoječe nosilne 
konstrukcije, ker sta po dolgih letih erozija in komunalne odplake naredila svoje, tako da 
so pod tribunami nastale velike kaverne. Obnova in rekonstrukcija tribune vsebuje 
izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, izgradnja električne napeljave z večjo 
priklopno močjo, izgradnja vročevoda med tribuno in kotlovnico v pokritem olimpijskem 
bazenu, celovito obnovo sanitarij in garderob, ureditev športne telovadnice in dokončanje 
poslovnih prostorov. Pred začetkom sanacije je potrebno izdelati projekte komunalnih 
naprav s priključki na glavno tribuno za vročevod od pokritega olimpijskega bazena, 
novih električnih priključkov, meteorne in fekalne kanalizacije, prestavitve dovoda vode 
in postavitve novih  jaškov.  
V letu 2006, takoj po pridobitvi izsledkov raziskav, bomo pristopiti k sanaciji objekta.  

  2. 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. V teku je postopek prenosa lastništva iz Zveze športnih društev Sava na MOK, 
vendar do prenosa lastništva še ne more priti, ker je del parka pod hipoteko, katere izbris 
bo možen šele v prihodnjem letu. V letu 2006 bo dokončana obnova rokometnega igrišča 
za potrebe večih športov, v prvi vrsti hokeja na rolerjih (rokomet, mali nogomet, …). 

3. Pokrito drsališče kot večnamenska dvorana 
Za večnamensko dvorano bo Mestna občina Kranj poiskala investitorja z javnim 
razpisom. MOK pa bo v projektu sodelovala z komunalno urejenim zemljiščem. Zaradi 
gradnje dvorane in izgube že tako premajhnega števila parkirišč bomo namenili sredstva 
za nakup zemljišča za nova parkirišča. 

4. 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. V sodelovanju s Teniškim klubom Triglav bomo nadaljevali z 
izgradnjo osrednjega teniškega igrišča in s tem zaokrožili 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. 

5. Športna dvorana Planina 
V dvorani ima sedež tudi Košarkarski klub Triglav, ki igra v slovenski državni 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 strop, da se lahko zložijo k steni. Da bi lahko zadostili novim 
pravilom, bo potrebno v letu 2006 pripraviti programsko nalogo funkcionalne preureditve 
objekta, na podlagi katere bodo izdelani projekti in v nadaljevanju izgradnja. Istočasno pa 
se bo izdelalo tudi projekte za gostinski lokal, ker ta nima uporabnega dovoljenja in ne 
more obratovati; za fintnes center in poslovne prostore športnih društev.   

6. Skakalnica K=100 
Sofinancirali bomo dela, ki so potrebna za usposobitev skakalnice za Mladinsko svetovno 
prvenstvo v nordijski kombinaciji in s tem tudi za druga večja mednarodna tekmovanja. 

7. Drugi športni objekti 
Že več let se ureja balinišče v Športnem centru. Izdelana je že konstrukcija za streho, ki pa 
jo je potrebna sanacije, ker je že par let izdelana in prepuščena vremenu, vendar zaradi 
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pomanjkanja sredstev ni bila postavljena. Sredstva v letu 2006 namenjamo za sanacijo in 
postavitev strehe nad baliniščem. S tem bomo omogočili Balinarskemu klubu Center 
organizacijo mednarodnih tekmovanj, v katera se vključuje kot državni prvak. 
Poskrbeli bomo za vzdrževanje obstoječih športnih objektov in iskali prostorske možnosti 
za izgradnjo manjših športnih objektov za razvoj množičnega športa. 
Sredstva bomo zagotavljali tudi za nakup zemljišč za potrebe športa. 

 
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 možnosti.  
 
1. Obnova zgradbe Sejmišče 4 

V letu 2006 bomo dejavnosti ljubiteljske kulture iz objekta Sejmišče 4 preselili v nekdanje 
prostore Elite na Glavnem trgu 7. Za zgradbo Sejmišče 4 pa bomo pripravili projekte 
obnove in rekonstrukcije za potrebe na področju sociale, ker bo potrebno najkasneje v letu 
2007 izprazniti objekta na Planini, kjer sta Center za odvisnost (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.) in 
Ljudska kuhinja (dnevno je razdeljeno od 40-45 toplih obrokov). Ob Ljudski kuhinji bomo 
zagotovili še Zavetišče za brezdomce (za 15 do 20 ljudi). Po izdelavi projektov bomo 
pristopili k obnovi in rekonstrukciji objekta, ki bo prilagojen vsem trem dejavnostim: 
Centru za odvisnost Kranj, Zavetišču za brezdomce in Ljudski kuhinji. 
V prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti prostore za Stanovanjsko skupino: 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 
preuredili 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. Za to še nimamo planiranih sredstev. 

2. 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 investicijsko vzdrževanje 
(posodobitev varovalne ograje okrog parcele, vgraditev »drsnih« kovinskih vrat ob vhodu 
in zasaditev žive meje). Letni delež Mestne občine Kranj je 26,78%. 

3. Škrlovc- dnevni center za mlade in družine 
Zgradbi Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 sta obnovljeni. Poravnati je potrebno samo še zadnjo, 
zaključno situacijo. 

4. Dom upokojencev Kranj: V preteklih letih je Dom upokojencev Kranj zgradil dnevno-
varstveni center in uredil parkirišče, obnovljena je bila streha. V naslednjih letih pa Dom 
upokojencev Kranj načrtuje gradnjo večnamenskega prostora, delovne in fizio terapije ter 
kapelico. 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.  

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. 
 

16 ZDRAVSTVO 
 
1.  Prizidek ZD Kranj – ANMP: 

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. Z novim 
Prizidkom k Zdravstvenemu domu Kranj bomo v začetku leta 2006 dobili nove prostore 
ambulante nujne medicinske pomoči,  reševalno postajo, razvojno ambulanto in prostore 
patronažne službe. 
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, zobotehnični laboratorij in trgovino s slušnimi aparati (v vrednosti 
cca 500 mio SIT). V kleti so prostori za reševalno službo in parkirna mesta. Ker smo z 
gradnjo delno posegli tudi v prostore BGP Kranj, bo bolnišnica dobila tudi ustrezne 
nadomestne prostore za potrebne lekarne v novem prizidku, potrebno pa je tudi obnoviti 
vse kletne prostore in prostore, ki mejijo na porodnišnico.  
Končna vrednost gradbenih del prizidka se bo bistveno podražila glede na načrtovano (900 
mio SIT) in sicer zaradi nepredvidenih in več del (1.230 mio SIT). Ob začetku gradnje je 
bilo ugotovljeno, da ne bo možen priklop na obstoječo kanalizacijo, temveč na novo 
komunalno omrežje na Bleiweisovi cesti, kar je pomenilo bistveno podražitev. Prav tako je 
k podražitvi prispevala sprememba inštalacij, ker so bile speljane za zdravstveni dom in 
porodnišnico bistveno drugače kot so kazali projekti, tako da je bila njihova prestavitev 
nujna, ni pa bila predvidena. Veliko večja sredstva pa so bila potrebna na račun obnovitve 
prostorov porodnišnice, v katere smo posegli zaradi gradnje. To obveznost smo morali 
sprejeti, če smo želeli skleniti menjalno pogodbo z Ministrstvom za zdravje, ki je lastnik 
porodnišnice, da smo sploh lahko začeli z gradnjo. 

2. in 3. 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. 

4. MOK je dolžna zagotavljati tudi sredstva za zagotavljanje pogojev izvajanja primarnega  
    zdravstva, zato bomo v naslednjih letih zagotavljali delež sredstev za sofinanciranje obnove  
    in investicijskega vzdrževanja prostorov primarnega zdravstvenega varstva.  
 
 
Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol. Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe         ŽUPAN  
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