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SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA:

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 – 2023
– obravnava predloga

Obrazložitev:
Svet Mestne občine Kranj je na svoji 20. seji, dne 12.11.2008, obravnaval in sprejel
osnutek Strategije trajnostnega razvoja MOK.
Po sprejemu osnutka strategije smo izvedli obsežno javno obravnavo, ki je trajala od
novembra 2008 do konca januarja 2009. S ciljem čim širšega informiranja občanov in
njihove vključitve v razvojni proces smo izvedli naslednje aktivnosti:
• Povzetek strategije smo predstavili v brošuri, ki je bila posredovana na vsa
gospodinjstva, zavode, društva in sedeže podjetij v Kranju.
• Celotno gradivo je objavljeno na spletni strani.
• Izvedli smo 7 okroglih miz - po eno za vsako prednostno področje.
• Informirali medije.
• Odprli poseben E-naslov za pripombe.
Na vse oblike javne razprave in informiranja se je odzvalo 80 občanov oz. organizacij s
195 pripombami in predlogi. Za posamezno prednostno usmeritev smo prejeli naslednje
število predlogov in pripomb:
•
•
•

68 - Horizontalni ukrepi
64 - Skrbimo za okolje
20 - Prostor podjetnih in inovativnih

•
•
•

12- Središče znanja
17 - Skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi
14 - Mesto športa

Koordinacijska skupina za pripravo strategije MOK je pregledala vse pripombe in
predloge, jih razporedila po prednostnih usmeritvah in ukrepih ter pripravila predloge
odgovorov, sprememb in dopolnitev strategije. Še posebej skrbno obravnavamo področja,
na katera je največ pripomb in sicer:
•

•

•

•

•

Vpliv finančne in gospodarske krize na realizacijo strategije: Izvedli smo
ponovno presojo vseh prihodkov proračuna in ocenili vpliv krize na razvojni
potencial občine. Le tega smo iz 20 mio EUR znižali na 17 mio EUR letno oz. na
16,5 mio EUR, saj smo 0,5 mio EUR letno rezervirali za manjše naložbe MOK, ki
niso predmet strategije. Zaradi navedenega je prišlo do določenega zamika
realizacije nekaterih projektov, s tem, da postavljenih izhodišč za določanje
prioritet nismo spreminjali. Pri finančnem načrtovanju smo upoštevali predlog
NRP 2009-20213 iz predloga rebalansa proračuna za leto 2009. Večji poudarek
smo na vseh prednostnih usmeritvah dali zniževanju stroškov poslovanja javnih
zavodov in služb ter večji učinkovitosti in ciljni usmerjenosti vseh programskih
sredstev, ki se financirajo iz tekoče porabe. Okrepili smo potrebo po omejevanju
oz. celo zmanjševanju tekoče porabe, v kolikor želimo ohraniti predvideni finančni
razvojni potencial občine.
Prostorska politika: V predlogu strategije smo določene nejasne dikcije izboljšali,
sicer pa s strategijo le opredeljujemo potrebo po novi smeri prostorskega
načrtovanja, ki se bo morala odraziti v pripravi in sprejemanju novega Občinskega
prostorskega načrta.
Zapostavljenost podeželja: Podeželje smo že od vsega začetka umestili kot
horizontalen ukrep, kar pomeni, da morajo njegove potrebe in posebnosti
upoštevati vse prednostne usmeritve. Ponovno smo pregledali pobude KS in
dodatno v izvedbenem načrtu vsak projekt oz. program opredelili tudi z vidika
območja, kjer se izvaja. Iz navedenega je razvidno, da se večina projektov, razen
projektov vezanih na Stari Kranj, izvaja na območju celotne občine.
Prometna politika: Zaradi prednostne usmeritve v »okoljsko infrastrukturo« je
prometna infrastruktura v prvem obdobju (do 2013) zaradi možnosti črpanja EU
sredstev za okoljske naložbe res nekoliko zapostavljena. Izboljšanje prometnega
stanja v MOK je v veliki meri povezano z novim prometnim konceptom, bodočim
novim občinskim prostorskim načrtovanjem in vlaganji države, saj so vpadnice
državne ceste.
Število novih stanovanj in parkirnih hiš: Zaradi pomena ohranjanja
demografskega potenciala Kranja ciljev na področju stanovanjske gradnje nismo
spreminjali, nekoliko smo le zamaknili njihovo časovnico. Podobno zaradi potreb
Starega Kranja in mestnega središča, ostanejo načrtovane parkirne hiše.

•

Problematika mestnega jedra: Strategijo smo v času javne razprave obravnavali
na razširjeni seji Komisije za oživljanje starega mestnega jedra. Del predlogov
članov komisije ter drugih pobud je umeščen v predlog strategije, medtem ko se
številne nanašajo na tekoče probleme, ki jih je potrebno reševati na operativni
ravni.

V priloženem gradivu je predstavljen povzetek pripomb in predlogov z odgovori oz.
predlogi za spremembo strategije. Pripombe s predlogi odgovorov sta obravnavala in
dopolnila tako posvetovalna svetniška skupina kot tudi strateški svet. Na osnovi nove
finančne analize in sprejetih predlogov sprememb je bil izdelan predlog Strategije
trajnostnega razvoja MOK. Strateški svet je prav tako sprejel odločitev, da se kot začetno
leto izvajanja strategije upošteva leto sprejema, to je leto 2009.
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji
SKLEP:
Sprejme se Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.
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Prilogi:
- Pregled pripomb in predlogov iz javne obravnave
- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023-predlog

