
OSNOVNA ŠOLA STANE ŽAGAR KRANJ  

Se gradnja prizidka (spet) odmika v prihodnost?  

Zaradi številnih vprašanj prebivalcev in staršev učencev na Osnovni šoli Staneta Žagarja smo 

poiskali odgovore, kako kaže z gradnjo novega prizidka k šoli. 

Potem ko je Mestna občina Kranj izvedla vse potrebne ukrepe za pričetek gradnje nujno potrebnega 

prizidka k Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju, se gradnja sedaj nekoliko odmika.   

Kot je znano, je Mestna uprava Kranj v letošnjem letu pridobila projektno dokumentacijo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za nov prizidek k osnovni šoli. Poleg telovadnice bo v njem 

prostora tudi za šest učilnic, ki bodo učiteljem in učencem zagotovili zakonske pogoje za izvajanje 

pouka in športne vzgoje. V letošnjem letu je Mestna uprava Kranj preko mehanizma javno–

zasebnega partnerstva izbrala zasebnega partnerja, ki bi objekt zgradil, prav tako je o predmetni 

zadevi razpravljal mestni svet, ki je potrdil koncesijsko pogodbo za izgradnjo telovadnice, šestih 

učilnic in večnamenskega prostora. 

Zapletlo pa se je pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj nekateri sosedje iz ulice Tatjane 

Odrove, ki jim je Upravna enota Kranj priznala položaj stranskih udeležencev v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja, ne soglašajo z gradnjo objekta, kot je zasnovan po 

projektni dokumentaciji. Spričo tega dejstva Mestna uprava Kranj do pridobitve 

pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne more nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo tega 

zelo potrebnega prizidka, ki bo šolanje olajšal več tisočim sedanjim in bodočim učencem.  

 Kot so pojasnili v Mestni upravi Kranj je vrednost investicije 2,5 milijona evrov (brez ddv), 

gradbena dela pa bo izvedla in v času koncesijske dobe z objektom tudi upravljala Gorenjska 

gradbena družba Kranj. Dodajajo še, kar potrjuje tudi izvajalec, ki je projektno dokumentacijo 

izdelal, da so upoštevani vsi veljavni predpisi za projektiranje tovrstnih objektov. Verjamemo, da 

so tudi odmiki od bližnjih objektov pravilni in v skladu z gradbeno stroko.  V krajevnih 

skupnostih in Mestni upravi Kranj, v dobrobit otrok in zaposlenih na Osnovni šoli Staneta 

Žagarja Kranj upamo, na čim prejšnjo rešitev zapleta in pričetek gradnje težko 

pričakovanega prizidka k šoli. Pričakujemo razumen razmislek pritožitelja in objektiven 

pogled na investicijo, ki je v dobro, v prvi vrsti, naših otrok.  
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