
Športna dvorana Planina 

Ime naprave: Športna dvorana Planina 
 
Naslov: Ulica Tončka Dežmana 1 
Kraj: 4000 Kranj 
Občina: Kranj 
Opis mikrolokacije: AED se nahaja v notranjosti Športne dvorane Planina, v omari v prostoru za 
vzdrževalce. 
Vstop skozi vhod za športnike, levo po hodniku mimo garderob do prostora za vzdrževalce dvorane, 
ki je na desni strani hodnika. 
Javna dostopnost: Da 
AED dostopen 24/7: Ne 
AED dostopen celo leto: Ne 
Dostopnost izven urnika: Med šolskim letom je dvorana odprta pon-pet 6:00 - 22:00, med vikendi ter 
v času počitnic pa le v času tekmovanj in vadb. 
 

Fotografija - z razdalje: 

 

Fotografija mikrolokacije: 

  



Pokriti Olimpijski bazen Kranj 

Ime naprave:Pokriti Olimpijski bazen Kranj  

Naslov: Partizanska cesta 39 
Kraj:4000 Kranj 
Občina: Kranj 
Opis mikrolokacije: V reševalni postaji, vhod z velikega bazena. Nahaja se v omari. Skozi glavni vhod 
bazena, mimo recepcije desno v čisti hodnik do sobe reševalcev iz vode na desni strani hodnika. 
AED je v tem prostoru le v zimskem obratovalnem času: od 1.9. do 20.6. (21.6. - 31.8. Letno kopališče 
Kranj, prostori reševalca) 
Javna dostopnost: Da 
AED dostopen 24/7: Ne 
AED dostopen celo leto: Ne 
Dostopnost izven urnika: Bazen je odprt 07:00 - 22:00, razen sobota 09:00 - 20:00. 
 

Fotografija - z razdalje: 

 

Fotografija mikrolokacije: 

  



Tribuna Hribček ob Nogometnem stadionu Kranj 

Ime naprave:Tribuna Hribček ob Nogometnem stadionu Kranj 

Naslov: Partizanska cesta 37 
Kraj: 4000 Kranj 
Občina: Kranj 
Opis mikrolokacije: AED se nahaja pod Tribuno Hribček ob nogometnem igrišču z umetno travo, v 
sobi za prvo pomoč v omari. Dostop skozi glavni vhod v tribuno, levo po hodniku do vrat sobe za prvo 
pomoč. 
Javna dostopnost: Da 
AED dostopen 24/7: Ne 
AED dostopen celo leto: Ne 
Dostopnost izven urnika: Dostop je mogoč pon-ned od 7:00 - 22:00, tribune so odprte v času 
treningov in tekem. 
 
Fotografija - z razdalje: 
 

 

Fotografija mikrolokacije:  

 

  



Letno kopališče Kranj 

Ime naprave: Letno kopališče Kranj (AED je v tem prostoru le med časom obratovanja letnega kopališča od 21.6. do 31.8.) 

 

Naslov: Partizanska cesta 35 
Kraj: 4000 Kranj 
Občina: Kranj 
Opis mikrolokacije: AED je nameščen v prostorih reševalcev iz vode. Nahaja se v omari. Skozi glavni 
vhod, mimo recepcije, desno ob garderobah do prostora za reševalcev iz vode. AED je v tem prostoru 
le med časom obratovanja letnega kopališča: od 21.6. do 31.8. (1.9. do 20.6 Pokriti Olimpijski bazen 
Kranj, prostori reševalca) 
Javna dostopnost: Da 
AED dostopen 24/7: Ne 
AED dostopen celo leto: Ne 
Dostopnost izven urnika: Letno kopališče je odprto v poletnem času pon-ned od 9:00 do 22:00. (od 
21.6. do 31.8.). 
 
Fotografija - z razdalje: 

  

Fotografija mikrolokacije: 

 

 

 

 

 

 

 



Ledna dvorana Kranj 

Ime naprave: Ledna dvorana Kranj 
 
Naslov: Koroška cesta 30 
Kraj: 4000 Kranj 
Občina: Kranj 
Opis mikrolokacije: AED se nahaja v notranjosti Ledene dvorane v Kranju, v prostoru za izdajo in 
brušenje drsalk. Obešen je na steni ob omarici za Prvo pomoč. Dostop skozi glavni vhod, na tribune in 
nato takoj na desni. 
Javna dostopnost: Da 
AED dostopen 24/7: Ne 
AED dostopen celo leto: Ne 
Dostopnost izven urnika: AED je dostopen v času, ko je ledena dvorana odprta, pon-ned 7:00 - 23:00. 
 
Fotografija - z razdalje: 
 

 

Fotografija mikrolokacije:  

 

 

 

 

 

 



Športni center Stražišče Kranj 

Ime naprave: Športni center Stražišče 
 
Naslov: Škofjeloška cesta 12 
Kraj: 4000 Kranj 
Občina: Kranj 
Opis mikrolokacije: AED se nahaja v notranjosti v severovzhodnem delu stavbe v garderobi 
nogometašev. Postavljen je na omari. 
Javna dostopnost: Da 
AED dostopen 24/7: Ne 
AED dostopen celo leto: Ne 
Dostopnost izven urnika: AED je dostopen v času, ko je športni center odprt. To je od sredine marca 
do sredine novembra  od pon-pet 6:00 - 22:00, vikend od 8:00 – 20:00 od novembra do marca med 
tednom od 6:00 – 17:00, vikend ni možnosti. 
 
Fotografija – z razdalje: 

 

Fotografija mikrolokacije: 

 


