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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
 

Začetek gradnje telovadnice na OŠ Staneta Žagarja že prihodnji teden 
 
Kranj, 10. junij 2021 – Po odobritvi sofinanciranja z evropskimi in sredstvi države se bo v 
kratkem začela gradnja težko pričakovanega prizidka pri Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj, v 
katerem bo telovadnica, šest učilnic in večnamenski prostor. Nekaj manj kot tri milijone evrov 
vredna operacija bo predvidoma zaključena v letu dni, tako da bodo učenci nove prostore 
lahko uporabljali že v prihodnjem šolskem letu 2022/2023. 
 
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sredo izdala odločitev o 
podpori za operacijo Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja – Kranj, ki jo je Mestna občina 
Kranj (MOK) prijavila na 2. javni poziv za sofinanciranje operacij preko mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb (CNT) za področje revitalizacije degradiranih urbanih območij. Na podlagi te 
odločitve bo MOK počrpala vsa predvidena sredstva sofinanciranja investicij iz mehanizma CTN, 
prednostna naložba 6.3. 
Vrednost operacije je 2.847.632,20 evrov, pri čemer jo bo MOK z lastnimi sredstvi pokrila v višini 
1.404.185,99 evrov, z 1.443.446,21 evri pa naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

To je zdaj že četrta operacija MOK – poleg operacij Dozidava in rekonstrukcija vrtca v sklopu OŠ 
Simona Jenka – PŠ Center, Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 in Prenova stanovanj v lasti MOK 
na Planini –, ki je v zadnjih treh letih pridobila odločitev o podpori iz mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb za revitalizacijo degradiranih urbanih območij . 

»Te odločitve smo na Mestni občini Kranj izredno veseli, saj bomo končno lahko začeli 
uresničevati težko pričakovan in nujno potreben projekt. To bo res pomembna pridobitev za 
sedanje in bodoče učence in zaposlene v Osnovni šoli Staneta Žagarja, obenem pa tudi za bližnjo 
okolico. Nov prizidek in športno igrišče z urejeno okolico šole bosta namreč doprinesla k lepšemu 
videzu lokacije in soseske, tamkajšnji prebivalci, zlasti otroci, bodo imeli dostop do bolj urejenih 
naravnih in rekreativnih površin. S pomočjo sofinanciranja res uspešno uresničujemo projekte, 
zaradi katerih Kranj postaja čedalje lepše in bolj urejeno mesto,« je ob odločitvi SVRK povedal 
župan MOK Matjaž Rakovec. 
 
Sodobni in ustrezni prostori 
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj v mestnem središču je bila zgrajena leta 1961. Zaradi naglega 
razvoja okoliških stanovanjskih sosesk, izjemnega priseljevanja družin iz drugih okolij v zadnjih 
letih, ob tem pa še sprememb metod poučevanja in prostorskih standardov se v OŠ Staneta 
Žagarja Kranj že nekaj časa srečujejo s številnimi novimi družbenimi, prostorskimi in pedagoškimi 
izzivi. V obstoječem objektu primanjkuje ustreznih učilnic in prostora za športno vadbo, medtem 
ko je star prizidan montažni objekt neprimeren za izvajanje pouka.  

Z dozidavo skoraj ničenergijskega prizidka s šolsko telovadnico in z nadzidanimi šestimi 
učilnicami ter zunanjega igrišča ob šoli bodo pokrite potrebe po vpisu otrok v šolo in izvajanju 
pouka po normativih. Nov objekt bodo zgradili na mestu, kjer je sedaj zunanje igrišče, tega pa 
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bodo prestavili na prostor, kjer je zdaj montažni prizidek, predviden za rušenje. V novem objektu, 
ki ga bo z obstoječim šolskim poslopjem povezoval hodnik, bo zgrajeno tudi dvigalo in bo zato 
dostopen tudi za gibalno ovirane osebe. 

Z deli se bo uradno začelo že prihodnjo sredo, 16. junija 2021, gradnja pa bo trajala približno eno 
leto; cilj je, da se nove prostore preda v uporabo že v začetku šolskega leta 2022/2023. 

 

Številne pozitivne posledice  

Z operacijo bo MOK prispevala k doseganju več ciljev: z novimi prostori bo zagotovila ustrezne 
pogoje za izobraževanje in športno aktivnost mladih v okolišu, ki ga pokriva OŠ Staneta Žagarja, 
to je stanovanjska soseska Planina in posredno del nerevitaliziranega območja Starega Kranja in 
Savske ceste.  
Tudi zaradi bolj učinkovite in kakovostne rabe tega urbanega prostora bo dosegla izenačevanje 
pogojev bivanja in priložnosti mladih v stanovanjski soseski Planina z drugimi urbanimi okolji, kar 
bo pomembno prispevalo h kakovosti bivanja, socialni varnosti ter preprečevalo tveganje 
nadaljnje socialne, fizične in funkcionalne degradacije tega dela mestnega prostora. 
Operacija bo zaradi skoraj ničenergijske gradnje doprinesla tudi k bolj učinkovitemu ravnanju z 
okoljem in rabo naravnih virov. To je še nov korak v smeri trajnostne naravnanosti MOK, ki je 
obstoječo stavbo OŠ Staneta Žagarja že energetsko sanirala, lani pa v sodelovanju s studiem 
prostoRož vzpostavila še zeleno streho z učilnicama na prostem.  
 

 
 

 
Takole naj bi bil videti novi prizidek pri OŠ Staneta Žagarja Kranj. 
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