VABILO NA ZAKLJUČNO SREČANJE S PREDSTAVITVIJO REZULTATOV DELAVNIC
STANOVALCEV PLANINE

V torek, 15. marca, ob 17h, bo v prostorih nekdanje trgovske šole na Hujah na Župančičevi ulici 22 v
Kranju potekalo zaključno srečanje in predstavitev večtedenskih aktivnosti stanovalcev Planine, ki
so skupaj s strokovnjaki sodelovali pri oblikovanju postopkov prenove in oživitve soseske Planina.
Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno in skupnostno
loteva projekta prenove enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji. V projektu prenove sodeluje pet oddelkov
kranjske občinske uprave, štiri krajevne skupnosti, sedem nevladnih organizacij in skupina prebivalcev soseske
Planina, ki ugotavljajo stanje in kakovost bivanja na Planini, oblikujejo skupnostne rešitve ter celostni načrt
prenove in oživitve naselja. Način identifikacije in analize urbanističnih in socialnih problemov, postopki
vključevanja laične in strokovne javnosti ter predvsem aktivna participacija prebivalstva pri oblikovanju
skupnostnih rešitev celostne prenove so za naš prostor v smislu prostorskega poseganja in vsebinskega pristopa
pionirski. Kranjska soseska Planina, kjer prebiva okoli 16 tisoč stanovalcev, torej četrtina občanov Kranja,
mora biti deležna skrbne obravnave s končnim ciljem fizične in socialne prenove. Namen prenove in oživitve je
torej usmerjen k celostni rešitvi problema za bolj kvalitetno bivanje.
Na srečanju bodo predstavljeni konkretni rezultati delovnih skupin stanovalcev Planine, ki so skupaj z
arhitekti, urbanisti in drugimi strokovnjaki s področja sociale, ekonomije in prostora na delavnicah, ki so potekale
od 11. februarja, prepoznali šest tem in podali smernice za prenovo sistemov mirujočega prometa in
trajnostne mobilnosti, urbanih vrtov, parkov in zelenic, otroških igrišč, objektov in urbane opreme,
športno-rekreacijskih površin ter varnosti.
Mestna občina Kranj je izhodišče za celostno rešitev problema opredelila v Trajnostni urbani strategiji Mestne
občine Kranj 2030 z ukrepom „Dostopna stanovanja in prijazne stanovanjske soseske“. Na podlagi vseh
aktivnosti bo delovna skupina za prenovo in oživitev soseske Planina pripravila projektno dokumentacijo in se z njo
pripravila na postopek črpanja sredstev evropske kohezijske politike.
Vabljeni!
Župan Boštjan Trilar, Mestna občina Kranj

