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1. Uvodno pojasnilo
Proces priprave Trajnostne urbane strategije je spomladi 2014 sovpadel z odločitvijo MOK, da
prične z novelacijo obstoječe Strategije trajnostnega razvoja MOK za obdobje 2009-2023. Po
proučitvi metodologije obeh strateških dokumentov ter posvetovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor (v nadaljevanju MOP) se je izkazalo, da so pristopi in nameni obeh dokumentov podobni in
procesi logično združljivi. Zato je MOK proces novelacije vodila v smeri preoblikovanja dosedanje
strategije v Trajnostno urbano strategijo MOK v skladu z smernicami MOP. TUS Mestne občine
Kranj obravnava celotno območje mestne občine, zato je MOK med procesom priprave ves čas
posebno pozornost namenjala jedrnemu urbanemu območju ter ločeno njenemu vplivnemu
območju in podeželskemu zaledju.
Proces novelacije je vodila interdisciplinarna projektna skupina Mestne občine Kranj pod
vodstvom direktorja/direktorice mestne uprave skupaj z zunanjimi strokovnjaki.
Za namene posvetovanj in osredotočanja strategije so bile oblikovane naslednje fokusne skupine
zainteresirane javnosti in stroke:
-

FS Gospodarstvo (12 članov)
FS Okolje in energetika ( 17 članov)
FS Trajnostna mobilnost (11 članov)
FS Izobraževanje in mladi ( 10 članov)
FS Kultura in turizem (12 članov)
FS Zdravje, varnost in socialno varstvo (11 članov)
FS Šport (13 članov)
FS Urbane krajevne skupnosti (15 članov in predstavnik RRA BSC Kranj)
FS Podeželske krajevne skupnosti (11 članov/-ic in predstavnica RRA BSC Kranj)

V času priprave TUS je prišlo do lokalnih volitev, ki so bistveno spremenile sestavo mestnega sveta,
zamenjal se je župan. Zaradi navedenega se je podaljšala in razširila javna razprava delovnega
dokumenta ter razširila. Pod novim vodstvom so bile na novo vzpostavljene fokusne skupine ,
načrtovanje in komuniciranje z javnostjo pe še okrepljeno.
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2. Proces vključevanja javnosti
Najpomembnejše faze procesa strateškega načrtovanja je projektna skupina TUS preverjala s:
-

strokovnimi službami, pripravljavci OPN in sektorskih programskih dokumentov,
vodstvom občine in mestnim svetom,
krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi in podjetji,
prebivalci mestne občine ter zainteresirano javnostjo.

Metode in načini vključevanja strokovne in laične javnosti so bile prilagojene procesu novelacije,
posamezni ciljni skupini javnosti in namenu posameznega koraka, in sicer:
-

uporaba e-spletnega orodja Kr'Povej (Kranj povej) za zbiranje razvojnih potreb občanov,
javna razprava s pisnimi pripombami na izhodišča strategije in predlogi razvojnih idej,
zbiranje prednostnih ukrepov po urbanih in podeželskih krajevnih skupnostih (sistem
3+3),
delavnice (metoda viharjenja možganov),
informacije za medije o poteku in rezultatih delavnic fokusnih skupin,
spletni vprašalnik za splošno javnost za podporo odločanju o prednostnih ukrepih,
aktiviranje ciljnih skupin za e-participacijo prek socialnih omrežij (Fcb),
javna predstavitev.

Prek različnih oblik sodelovanja z javnostjo je bilo tako v proces vključenih več kot 250 oseb, ki so
skupaj podali več kot 800 predlogov in razvojnih potreb in pobud. Informacije o aktivnostih
priprave TUS je MOK objavljala na svoji spletni strani.
Ob zaključku so bili vsi udeleženci skupaj z zainteresirano javnostjo povabljeni na zaključni
dogodek, katerega namen je bil aktivirati deležnike za vključitev v izvajanje strategije ter pridobiti
soglasje udeležencev k predlogu Trajnostne urbane strategije pred posredovanjem v mnenje
Ministrstvu za okolje in prostor ter obravnavo in potrditvijo na Svetu Mestne občine Kranj.
Shema celotnega procesa vključevanja javnosti je prikazana na naslednji strani, v nadaljevanju pa
so prikazani povzetki posameznih faz, gradiva in fotografije.
Celotno gradivo o nastajanju TUS in vključevanju javnosti je na voljo v arhivu MOK.
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Slika 1 Proces priprave TUS in vključevanja javnosti
Obravnava in sprejem TUS Kranj 203 na Svetu Mestne občine Kranj
(predvidoma november – december 2015)
#
Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030
(oktober 2015)
#
Javna predstavitev predloga Trajnostne urbane strategije Mestne
občine Kranj in dopolnitev po javni predstavitvi (20. oktober 2015)

!
"

!
"

#
Dopolnitve ukrepov, usklajevanje ukrepov glede na izvedljivost in
zagotavljanje notranje skladnosti strategije TUS
(julij–oktober 2015)
#
Zasnova TUS 2 delovnega gradiva (junij 2015)
#
Preverjanje analize in fokusiranje vizije, ciljev in določanje prioritetnih
ukrepov strateškega okvira s fokusnimi skupinami in splošno javnostjo
(februar–junij 2015)

#
Dopolnitev in preverjanje analize stanja, SWOT/PEST in strateškega
okvira TUS
(januar-februar 2015)
#
Pregled, obdelava in strukturiranje predlogov, razvojnih idej in potreb
(januar 2015)
#
Podaljšanje javne obravnave in zbiranja predlogov, razvojnih idej in
potreb
(oktober 2014–januar 2015)
#
(Lokalne volitve in sprememba sestave mestnega sveta, vodstva MOK)
#
Seznanitev javnosti z usmeritvami novelacije Strategije trajnostnega
razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 in njenega preoblikovanja v
TUS (julij–september 2014)
#
Predstavitev in seznanitev Sveta MO Kranj in njegovih delovnih teles
kot osnova za izvedbo javne razprave, junij 2014
#
Zasnova 1 delovnega gradiva z usmeritvami novelacije Strategije
trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 in njenega
preoblikovanja v TUS
#
Socio-ekonomska in okoljska analiza novega stanja, spremenjenih
potreb, novih razvojnih usmeritev sektorskih programov in politik ter
ugotavljanje vrzeli
(marec–april 2014)

Pridobitev mnenja MOP na TUS (november 2015)

Javna predstavitev in vključevanje udeležencev v
posvetovanje po principu word-cafee (7 omizij)
Javna objava predloga TUS
Delavnice projektne skupine TUS
Delovna posvetovanja s stroko
Preveritev dokumenta in usmeritev na sestanku s
predstavniki MOP

!
"

Posvetovanje o zasnovi TUS 2 s člani fokusnih skupin

!
"

Izvedba spletne ankete med občani o pomembnosti
izbranih razvojnih ciljev in ukrepov na www.kranj.si
7 delavnic fokusnih skupin po prednostnih tematskih
področjih strategije
3 delavnice fokusne skupine Krajevne skupnosti,
ločeno urbane in podeželske krajevne skupnosti

!
"

Delavnice projektne skupine TUS in strokovnjakov

"

Baza 800 razvojnih idej, pobud in predlogov za TUS

"

#
Zbiranje predlogov in pobud občanov, krajevnih
skupnosti, zavodov in druge zainteresirane javnosti
Skupaj pobud: 536 (občani) + 163 (KS)
#

!
"

Javna obravnava delovnega gradiva - objava na
www.kranj.si, 28 pisnih predlogov, 139 odgovorov na
pobude
(julij–sept 2014)

!

Javna predstavitev koncepta (27. 8. 2014)

!
"

!
"

Delavnice projektne skupine TUS in strokovnjakov
Preveritev dokumenta in usmeritev na sestanku s
predstavniki MOP
Pobude občanov s portala Kr’Povej
Predlogi krajevnih skupnosti
Programi javnih zavodov, podjetij in KS
Delavnica s krajevnimi skupnostmi
Usklajevanje s pripravljavci vzporednih nastajajočih
sektorskih programov (OPN, RRP, turizem, kultura)
Delavnice projektne skupine TUS in strokovnjakov

#
Ocena izvajanja dosedanje strategije
(januar–februar 2014)
#
Odločitev Sveta MOK o novelaciji Strategije trajnostnega razvoja
Mestne občine Kranj 2009-2023 (23.4.2014, 33. seja)
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3. Vsebinsko poročilo
0

Informiranje o nastajanju TUS na spletni strani http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,tus

1

Ocena izvajanja dosedanje strategije (januar–februar 2014)

2

Pobude občanov s portala Kr’Povej (2014 – 2015)
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3

Delovno gradivo TUS v seznanitev na mestni svet (junij 2014)

4

Javna predstavitev koncepta (27. 8. 2014) tekom javne obravnave delovnega
gradiva, ki je bil ves čas objavljen na spletu (Junij – september 2014)
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5

Obravnava pripomb na javno razpravo (14.7. – 30.9.2015)

6

Podaljšanje javne razprave – dodatno zbiranje predlogov občanov, janvosti, strank,
(oktober – januar 2014) in priprava baze več kot 800 pobud projektov
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7

Delo fokusnih skupin (februar – junij 2015)
Primer vabila in liste prisotnih na delavnicah fokusnih skupin in krajevnih skupnosti
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8

O delu fokusnih skupi smo sproti javnost obveščali v novicah portala MOK www.kranj.si

TUS Kranj Poročilo o informiranju in obveščanju

10

9

Spletna anketa TUS za občane (maj – junij 2015)
https://docs.google.com/forms/d/1xmtkUKnj9lU6cVK90lLRtmofrfJ3Lo3wpUnT09-sNRY/viewanalytics#start=publishanalytics
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10

TUS ima svojo podstran www.kranj.si in e-naslov za pobude občanov
tus2030@kranj.si
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Zaključna javna predstavitev predloga TUS, 20.10.2015
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