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PREGLED PRIPOMB IN PREDLOGOV  IZ JAVNE OBRAVNAVE STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MOK 2009 -2023  

SPLOŠNO IN HORIZONTALNI UKREPI 

Vir pripomb: EMAIL, POŠTA, RAZPRAVA NA MESTNEM SVETU IN ODBORIH, RAZPRAVA NA OKROGLIH MIZAH 

Urednik pripomb: SLAVKA ZUPAN, STANE ŠTRAUS, ODDELEK ZA PROSTOR MOK 

 

Poglavje in 
stran iz 
strategije  

Ime in številka 
ukrepa  

Ime in priimek 
predlagatelja , 
institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst predolg) Obrazložitev oz. 
 predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
 

   1 METODOLOGIJA , 2 KRANJ DANES  

1. 1 Namen in 
metodologija 
priprave 

1 Namen in 
metodologija 
priprave 

Mag. Slavko 
Brinovec 

Urbanistični načrt bi moral biti del strategije. 

2.   Janez Frelih 
(predsednik 
Sveta KS 
Orehek 
Drulovka): 

Drugo področje je področje urejanja prostora. Tu se začne skrb za varstvo 

okolja. Katera so degradirana območja v našem prostoru, kje lahko s 

posegi v prostor dosežemo čim manjše vplive na okolje. Mislim, da je 

premalo poudarka na prostorsko planiranje, kaj lahko s to strategijo v 

okolju glede varovanja postorimo. Premalo je poudarjena analiza okolja. 

Ljudje po KS so bolj malo zainteresirani za te razprave, razen v primeru, ko 

gre za njihovo zemljo in za vprašanje ali bo zazidljiva. Na nivoju občine 

premalo spodbujamo komponento razvoja občine in mogoče preveč 

poudarjamo socialno komponento. O ekonomski komponenti pa sploh ne 

govorimo. Prostorski načrt brez vseh treh komponent zame ni prostorski 

načrt. To je lahko samo papir, s katerim mahamo in ni trdna podlaga, na 

kateri bi lahko speljali ustrezno prostorsko politiko. Kar zadeva globalne 

usmeritve, se z njimi strinjam. 

• V uvodnem poglavju smo pojasnili status strategije trajnostnega 
razvoja, ki ni dokument predpisan z zakonom  tako kot so 
prostorski akti.  Strategija trajnostnega  razvoja (razvojni program 
občine) je interdisciplinarni dokument, ki ga opredeljuje Zakon o 
lokalni samoupravi ter vključuje, a njegova struktura in proces 
priprave ni predpisan. Strategija obravnava podrobneje obravnava 
področja, ki so v primarni pristojnosti občine, ostala področja pa v 
obsegu kot je to razvojno potrebno ter hkrati organizacijsko, 
interesno, finančno ali regulatorno podpreti s strani občine. 

• Strategija razvoja občine podaja  razvojno smer (koncept) in način 
njene uresničitve skozi ukrepe in projekte.  

• V strategiji so ukrepi in projekti  finančno  in časovno ovrednoteni.  

• Za področje prostora je v skladu z zakonom o urejanju prostora 
predviden OPN Občinski prostorski načrt, ki usmeritve krovne 
strategije postavlja v prostorski koncept. Zaradi tega strategija 
trajnostnega  razvoja  ne vključuje prostorskega / urbanističnega 
načrta. 

• V analitičnem delu pri analizi okolja povzemamo Okoljsko poročilo 

MOK, Oikos 2007. 

3. 2 Kranj danes 2 Kranj danes Skupina 
občanov 

Manjka analiza delovnih mest  • Analiza delovnih mest in migracij je izdelana v poglavju 2.5 
uradnega dokumenta, ki je dosegljiv na spletni strani www.kranj.si. 
V brošuri analitični del ni bil predstavljen. 

4.  Str. 13 – 
analitični del 
(napaka v 
tekstu – se 
zamenja) 

Uroš Korenčan, 
po e-mailu 

Vrtci in izobraževanje; V občini delujejo: 1 javni zavod – vrtec z 71 oddelki, 

8 vzgojno varstvenih enot pri OŠ,  9 osnovnih šol z 9 podružničnimi šolami, 

1 osnovna šola s prilagojenim programom, 1 glasbena šola in 1 ljudska 

univerza za izobraževanje odraslih, katerih ustanovitelj je MOK. Deluje 1 

zasebni vrtec z 2 kombiniranima oddelkoma.  (Vir:MOK) 

• Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije:  
Se dopolni kot navedeno v predhodni koloni. 

5.  Str. 18 – Uroš Korenčan, V Kranju kot regijskem središču deluje nekaj regijsko pomembnih • Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije:  
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regijsko 
pomembne 
kulturne 
ustanove  

po e-mailu kulturnih ustanov, med njimi je treba izpostaviti Gorenjski muzej Kranj, 

Osrednjo knjižnico Kranj in Prešernovo gledališče Kranj. 

Se dopolni kot navedeno v predhodni koloni. 

6.  Str. 19 – zadnja 
alineja  analize 

Uroš Korenčan, 
po e-mailu 

Glede športnih površin se zaključi s stavkom  »Podatke je treba preveriti z 

evidenco MŠŠ.«  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije:  
Predlog se upošteva. 

7. 2 Kranj danes 2 Kranj danes Janez Frelih, 
predsednik 
Sveta KS 
Orehek-
Drulovka 

1. Iz strategije niso jasno razvidne analize, ocene obstoječega stanja ali 
valorizacija prostora, politike, zaključki, zato je potrebno dokument 
urediti po teh pojmih, da bo preglednejši.  

2. Manjka komponenta:  umestitev urbanizma v razvoj, umestitev v 
prostor – strategija prostora, razvoja ekonomskega dela družbe in 
socialnega dela. 

• V dokumentu so predstavljeni izsledki analize na treh segmentih: 
prostor, ljudje/družba in gospodarstvo kot je to običajno za 
razvojne dokumente lokalnih skupnosti.  

• Ocene obstoječega stanja: želeno stanje je opisano skozi vizijo, 
cilje in konkretne merljive kazalnike; gre za metodologijo 
primerljivo s podobnimi tovrstnimi strateško krovnimi dokumenti. 

• Valorizacija prostora je  predmet Občinskega prostorskega načrta.  
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Analiza stanja se ažurira z najnovejšimi dosegljivimi podatki. 

8.  Strokovne 
podlage 
 

Vitomir Gros, 
 e-pošta 

Pred nadaljnjim delom predlagam, da župan določi skupino ljudi, ki bo 
pregledala vse dosedanje podobne dokumente zadnjih 80 let za območje 
MOK ter iz njih izluščila morebitne dobre rešitve in predloge pa tudi slabe, 
ki naj se jih registrira v posebnem seznamu, da se v bodoče izognemo 
napakam in razpravljanju o slabih rešitvah. 

• V fazi načrtovanja strategije so bile upoštevane vse veljave 
sektorske strategije in druge strokovne podlage, ki so nam bile 
dostopne. Žal zaradi časovne dimenzije pregled kakršnega 
predlagate ni mogoč. 

   4. VIZIJA  

9. 4, Vizija, 
poslanstvo in 
prednostne 
usmeritve 
str. 33 
 

4.1. Vizija 
 

Slavko Erzar, e-
pošta 

• Izhodišče strategije nima oceno t.j. s katerimi resursi razpolaga MO 

Kranj, kaj je v teh resursih dobro, kaj pomanjkljivo.  

• Moti me dikcija: » ustvarili bomo občino, ki bo ….« saj ni potrebno 

nič »ustvarjati« občine, ki bo, temveč je potrebno občino, ki je na 

tisočletnih temeljih razviti tako, da bomo prebivalci te občine 

zadovoljni z njo. 

 

Predvidevamo, da je pripomba nastala na osnovi prebrane brošure in 
ne celega gradiva, kjer je v podan finančni  okvir s prihodki in v prilogi 
akcijski načrt z ovrednotenimi projekti po letih. 
Prednostne usmeritve so bile usklajene na strateškem svetu za pripravo 
strategije. Odločitev je šla v smer regijskega središča in visoke kakovosti 
življenja. Gradimo ustrezno kakovostno bivanjsko kakor tudi poslovno 
okolje.  
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Glej odgovor pri pripombi št 1 

• Dikcijo v viziji  »ustvarili bomo«  bomo nadomestili z »razvijali 
bomo« 

• Finančni potencial bank kot prednost Kranja smo dodali v SWOT 

• Finančno funkcijo bomo dodali kot funkcijo regijskega središča v 
viziji in horizontalnem ukrepu 0.4. 

10. Skupina 
občanov 

Prioritete  preveč ločene ena od druge • Prioritete povezuje skupna vizija: Kranj kot odprto središče 
Gorenjske. Prav tako smo določena med seboj najbolj soodvisna 
področja že povezali znotraj prioritet (npr. i)  turizem in kulturo; ii) 
socialo, zdravstvo, skrb za starejše, varnost; iii) podjetništvo, 
delovna mesta, degradirane urbane in stanovanjske površine. 
informacijske tehnologije in stanovanjsko politiko, ..).  

11. 

4, Vizija, 
poslanstvo in 
prednostne 
usmeritve 
 

4.3. Prednostne 
usmeritve 

Igor Hribar, 
predsednik 

Napisano je, da bo Kranj mesto športa, odprto mesto, prostor podjetnih 
inovativnih središč, središče znanja, skupnosti zdravih ljudi in da se bo 

• Ključna usmeritev za katero se je odločil strateški svet  na podlagi 
posvetovanj z delovnimi podskupinami in gospodarsko 
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Sveta KS 
Kokrica 

skrbelo za okolje – in to vse naenkrat in vse enako pomembno. Tu ne vidi 
prioritet. 

12. Slavko Erzar, e-
pošta 

• Na prvo mesto so v strategiji prednostno podprte dejavnosti, ki 

določajo kvaliteto življenja, ne pa dejavnosti in gospodarski 

potenciali Kranja, ki dajejo osnovo za kulturo, turizem itd.  

posvetovalno skupino je »odprto regijsko redišče in kakovost 
življenja«, zato nobena od 6 prednostnih usmeritev ni posebej 
poudarjena in pomembnejša od druge. Prednostne usmeritve so 
med seboj soodvisne, npr. za pritegovanje investicij so enako 
pomembne prostorske možnosti kakor tudi spremljajoče 
kakovostne javne storitve in ustrezne šole. 

13. Odbor za 
prostorsko 
urejanje in 
gospodarsko 
infrastrukturo 

• Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj je potrebno 
pripraviti za daljše časovno obdobje (30 – 50 let) 

• Cilji naj bodo veliko bolj potezni 

• Št. prebivalcev naj se poveča iz predloga 55.000 na 60.000 preb. v 
Mestni občini Kranj  

• Pripraviti sanacijo prebivalstva. 

• V viziji predlagati koliko novih cestnih povezav se bo vzpostavilo, 
koliko novih mostov, koncertnih dvoran, športnih objektov, 
predvideti pristanišče na Savskem jezeru 

Strategija je po naši presoji : 

• že sedaj pripravljena za zelo dolgo obdobje (15 let) in bo v vmesnih 
fazah potrebna preveritve in sprememb. 

• Dovolj ambiciozna z vidika ciljev 

• Povečanje števila prebivalstva na 60.000 smo preverili z 
demografsko študijo. Takšno povečanje z naravno rastjo 
prebivalstva ni mogoče, ampak le z velikimi priselitvami v Kranj.  Za 
doseganje takšen rasti bi se moralo v Kranj  letno priseliti več kot 
500 prebivalcev (obeh spolov),  med njimi tudi tujcev (saj 
Slovencev ne bo dovolj.). Takšna rast bi zahtevala tudi še bolj 
ambiciozne načrte pri stanovanjski in  gospodarski rast.  

• Kazalniki ciljev (dolžine cest, število novozgrajenih objektov, ipd) so 
opredeljeni)  na ravni vsake prednostne usmeritve. 

   6. FINANČNI OKVIR   

14. Skupina 
občanov 

Nujna ocena negospodarskega dela občine - financiranje 

15. Andrej Polenec,  
e-pošta 

Dokumentu manjka skoraj v vseh poglavjih konkretnosti. Predvsem bi 

morale biti konkretne akcije poudarjene  za prvi županov mandat in 

verjetno še drugi saj se bodo po teh rezultatih merila uspeh in 

zadovoljstvo občanov ,razvoj do leta 2020 je le preveč oddaljen. Razvoj-

investicije v prvih letih bi morale biti še bolj konkretno opredeljene saj se 

za ta čas da planirati potrebna sredstva  in dohodke. Za ta prvi del 

manjkajo elementi poslovnega plana ,kjer bi občina le morala predvideti 

tudi dohodke,ki jih bo ustvarila sama(prodaja komunalno opremljenih 

zemljišč..)  

16. Igor Hribar, 
predsednik 
Sveta KS 
Kokrica 

Glede sredstev EU – če se želijo pridobiti, je potrebno zdaj pripravljati 

projekte, ker denar za njih pride iz EU šele čez tri leta.  Le tabela št. 10 je 

tista, ki je povedala kaj MOK želi, vendar je iz njih razvidno tudi to, koliko 

je nek projekt komu pomemben. Zdi se, da so ta trenutek te številke na 

napačnih mestih. 

17. 

6, st 68 
9, st 80 

6. Finančni okvir 
9. Izvedbeni 

načrt 

Vitomir Gros, 
 e-pošta 

Strategija bo morala biti realna, še zlasti bo morala biti realna zaradi 

sedanjega kriznega obdobja, ki ne dovoljuje načrtovanja s pridihom 

• Izdelana je bila analiza finančnega razvojnega potenciala občine, ki 
je pokazala, da je proračun MOK uravnotežen, tekoči odhodki niso 
visoki;  vsekakor pa obsojajo rezerve v notranji organizaciji javnih 
zavodov in služb, zato je predvidena  horizontalna ukrepa 0.2. 
Finance in  0.3. Novi organizacijski modeli za učinkovito delovanje 
javnih služb in uprave.  

• Predvidevamo, da je pripomba nastala na osnovi prebrane brošure 
in ne celega gradiva, kjer je v podan finančni  okvir s prihodki in v 
prilogi izvedbeni načrt z ovrednotenimi projekti po letih in virih. 

• Za vsak okoljski projekt je v finančnem načrtu predvidena  svoja 
finančna konstrukcija. Pri CERO, CČN,  primarnih kanalih in 
regijskih vodovodih smo predvideli 75% sofinanciranje s strani 
Evropskega kohezijskega sklada, kar je možno do leta 2013, zato so 
investicije v tem obdobju pospešene. 

• Za ostale okoljske naložbe (sekundarni vodi) predvidevamo rabo 
taks ter povišanje cen, ki v MOK daleč zaostajajo za drugimi 
mestnimi občinami. 

• EU viri so bili načrtovani »konzervativno« (nižji% sofinanciranja),  
kljub temu bodo ponovno preverjeni projekti, ki morajo za 
pridobitev sredstev na javne razpise. 

• Ta sredstva so realno dosegljiva, če mestni svet v 1. fazi sprejme 
določena povišanja cen in v 2. fazi dobimo potrditev države.  

• Res je, da se v tem trenutku nahajamo v gospodarski krizi. 
Strategije razvoja Kranja za naslednjih 15 let ni mogoče planirat na 
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megalomanije, čeprav se strinjam, da mora biti načrtovanje smelo. 

18. mag. Janez 

Frelih  

Na področju skrbimo za okolje potrebujemo čez 60% vseh sredstev. Ali je 

dejansko možnost, če dobimo 30 do 40% lastnih sredstev, da bomo 

ostalih 60 do 70% dobili iz drugih virov? Mislim, da bi bilo potrebno bolj 

obrazložiti, na kakšen način mislimo priti do ciljev, ki smo si jih s to 

strategijo zastavili. 

19. Janez Kovačič 

(Predsednik 

sveta KS KS 

Planina) 

• Strategijo smo pregledali. Ali se je kdo vprašal, koliko je to realno? 

Lahko rečemo, da bomo povečal cene za kanalizacijo, vodovod in 

elektriko, da bomo pridobili sredstva. Zdaj je taka situacija, da ne 

moremo cene do ne vem kam višat. Ne vem, ali so planirana sredstva 

realno dosegljiva v tem času.  

20. mag. Igor 

Hribar 

Predsednik 

Sveta KS 

Kokrica 

 

• Zaradi precejšnjega deleža predvidenih zunanjih virov financiranja, 

ter upoštevajoč trenutne možnosti pridobivanja drugih virov in 

dosedanje izkušnje pri uspešni realizaciji črpanja evropskih sredstev 

se zdi finančna konstrukcija optimistična. Zato predlagamo, da 

delovna skupina bolj konkretno opredeli finančne vire in upošteva 

možnosti pridobivanja zunanjih finančnih virov, oziroma oceni 

stopnjo tveganja pri posameznih namenskih prihodkih za financiranje 

projektov iz zunanjih virov. 

21. Igor Hribar, 
predsednik 
Sveta KS 
Kokrica 

• Tudi pri razumevanju tabele dinamike izvajanja projektov po 
prednostnih usmeritvah in ukrepih (opomba T. K. – prej stran 93) je 
nekaj težav. Prva je lastna in tuja sredstva na področju komunalne 
infrastrukture. V obdobju 2009-2013 manjka kar 213 mio. Od kod jih 
pridobiti? To v tej strategiji ni jasno povedano. Drugič – predvideva 
se, da se bo za razvoj prostora za podjetne in inovativne ter Kranj kot 
središče znanja investiralo 50 mio, medtem ko bo za turizem v istem 
obdobju zapravljeno 70 mio.  

22. 

  

Civilna 
iniciativa za 
kakovost 
bivalnega in 
delovnega 
okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 

• Strategija je preobsežna, da bi bila realno izvedljiva. Številni projekti 
nimajo jasno predvidenega časa izvedbe, prav tako ne zagotovljenih 
finančnih sredstev in bodo še posebej zaradi recesije težko izvedljivi. 
Kot vemo, že npr. za parkirno hišo za mestno jedro, ki je 
prioriteta in ki bi stala nekje med 1-2% skupne ocenjene 
vrednosti strategije,  ni mogoče najti investitorja, kaj bo 
šele z ostalimi projekti, ki niso prioriteta. 

• Glede na to civilna iniciativa predlaga, da se strategijo 

predpostavki, da bo ta gospodarska kriza trajala večno.  
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije:  

• Poglavje 6 Finančni okvir tako na prihodkovni strani (ocena 
finančnega potenciala) kakor tudi na strani odhodkov  bo do 
predloga strategije preverjen z vidika vpliva gospodarske in 
finančne krize in analize premoženja občine  (Boža, Mirko). 

• Glede na rezultate nove analize  in nove okoliščine krize (manjša 
sposobnost zasebnega sektorja za vlaganja v javno zasebno 
partnerstvo) bo v fazi predloga prišlo do sprememb terminskega 
plana projektov. Glede na dejstvo, da EU viri z letom 2013 za večje 
naložbe javnega sektorja predvidoma usahnejo, bomo še naprej 
dali prednost pripravi in izvedbi projektov, ki imajo možnost 
pridobivanja večjega % sofinanciranja iz EU virov. 

• Ponovno se preveri realnost pridobitve EU virov za projekte, kjer 
lokacije sredstev še niso določene in mora MOK kandidirati na 
javnih razpisih (pr. šport, podeželje,..) 
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po e-mailu 
 

ponovno prouči, skrči projekte na realne možnosti (in ne na 
neobstoječa sredstva iz zunanjih virov) ter predvsem postavi 
drugačne prioritete, ki morajo ustrezati dejanskim potrebam mesta. 

23. mag. Drago 
Štefe, 
predsednik 
Sveta KS 
Primskovo 

• Preveč se idealizira zunanje finančne vire.  

• Potrebna je pisarna, ki že danes dela projekte, kajti denar bo na vrsti 
čez tri – pet let. 

• Glede virov – glej  zgornji odgovor. 

• Projektna pisarna: MOK je na novo organizirala  občinsko upravo in 
uvaja projektno vodenje.  EU projekti so  praviloma večji, 
interdisciplinarni in zato zahtevajo različna znanja in sodelovanje 
različnih služb. Za vsak projekt se že v fazi priprave sestavi mešana 
projektna skupina (iz več resorjev, predstavnikov zavodov, 
uporabnikov,..). Za izvedbo EU projektov je usposobljen  oddelek 
za razvoj in investicije.   

24. 6, st 68 
 

6. Finančni okvir 
 

Slavko Erzar, e-
pošta 

• Izraba potenciala varčnih Kranjcev in Gorenjcev preprosto v strategiji 

ni zajeta. Zato predlagam, da se izpostavi usmeritev: Kranj, finančno 

središče Gorenjske z vsemi potrebnimi atributi in v nadaljevanju 

uredi, ki bi to prednostno usmeritev podprli (domače banke, GB, 

LON, GBD kot nosilci).+ 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Finančno funkcijo bomo dodali kot funkcijo regijskega središča v 
viziji in horizontalnem ukrepu 0.4. 

25. 5, str. 38 
6, st 68 
 

45.1. 
Horizontalni 
ukrepu 
6. Finančni okvir 
 

Boris Oblak,  
e-pošta 

• Kot vemo in je bilo tudi že večkrat poudarjeno, se je strategija 
oblikovala v času, ko nihče ni pričakoval gospodarske krize. Zato sem 
prepričan, da je potrebno strategijo nekoliko prilagoditi tudi novim 
okoliščinam. S tem ne mislim na opustitev ali spremembo pač pa na 
prilagoditev v tem smislu, da bi mogoče spremenili čas, kdaj naj bi se 
določene aktivnosti odvijale. 

• V času krize se bodo (in se tudi že) delovna mesta ukinjala. Poleg tega 
pa bo potrebno tudi varčevati na vseh področjih. Ali lahko MOK kaj 
stori za ohranjanje delovnih mest in varčevanje? Seveda in del tega 
imamo že zapisanega v strategiji. 

• Varčevanje MOK je predvideno skozi horizontalni ukrep 0.2. 
Finance, premoženje, JZP in koncesije ter 0.3. Novi organizacijski 
modelu za učinkovitost delovanja javnih služb in uprave. Smiselno 
je pospešiti izvajanje.  

• Skozi že obstoječe ukrepe  in kriterije občina  nudi socialno 
šibkejšim dostop do vrtca, šolskih dejavnosti, zdravstvenega 
zavarovanja brezposelnih,.. V kriznih razmerah je pomembna 
investicijska vloga MOK, medtem, ko je neposredna pomoč 
gospodarstvu zelo omejena. Za pospeševanje podjetništva Imamo  
ukrep  2.3. »Spodbujanje podjetništva in inovativnosti », ki pa 
potrebuje pripravo sheme in priglasitev državne pomoči na 
Ministrstvu za finance, zato ga bo težko izvesti že v 2009. 

 

26. 5, str. 38 
6, st 68 
 

45.1. 
Horizontalni 
ukrepu 
6. Finančni okvir 
 

Civilna 
iniciativa za 
kakovost 
bivalnega in 
delovnega 
okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 
 

- črtati navedbo, da je dinamika izvajanja izdelana ob upoštevanju 
visokega deleža sofinanciranja iz zunanjih virov, 
- dodati zavezo, da se dinamika izvajanja ravna po dejanskih 
potrebah, pri čemer imajo prednost tisti ukrepi, ki so potrebni za 
preprečevanje nastajanja večje škode, 
- na tej osnovi je potrebno prevetriti časovnico posameznih projektov in 

postaviti drugačne prioritete, 
- revidiranje prioritet je potrebno tudi zaradi finančne krize, ko je že jasno, 
da nekateri nujni projekti, katerih financiranje je predvideno po modelu 
javno-zasebnega partnerstva, ne bodo stekli brez večjega angažmaja 

• Vsi ukrepi in projekti, ki so predvideni v strategiji  odražajo 
potrebo. Ker so javna proračunska sredstva omejena je potrebno 
med njimi narediti čim bolj optimalen izbor. Strateški svet se je 
opredelil do 3 prednostnih kriterijev (pripravljenost projekta, višina 
zunanjega sofinanciranja, zakonske obveznosti oz. posledice). Ker 
je pridobivanje zunanjih EU virov omejeno zgolj do leta 2013 (po 
tem letu Gorenjska kot del Zahodne kohezijske regije ne bo več 
upravičena do razvojnih sredstev evropske v obsegu in po tako 
širokih namenih kot danes). 

• Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije:  
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javnih sredstev. • Naredi se ponovna preveritev finančnega dela strategije z vidika 
vpliva  finančne krize. 

   7. KOMUNICIRANJE  

27. 7 Str 73 7 Komuniciranje 
in informiranje 

Odbor za 
družbene 
dejavnosti 

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008 – 2023 je bila 

do sedaj premalo     predstavljena širši javnosti, treba jo je bolj predstaviti 

(predlog članice komisije). 

28. 7 Str 73 7 Komuniciranje 
in informiranje 

Komisija za 

oživljanje 

mestnega jedra 

 

V strategijo trajnostnega razvoja je potrebno vključiti komunikacijo med 

pripravljalno skupino in lokalnim prebivalstvom. Občina mora zagotoviti 

sodelovanje ključnih ciljnih skupin v skladu s Aarhuško konvencijo 

Po sprejemu osnutka strategije na mestnem svetu konec smo izvedli 
obsežno javno razpravo  in informiranje občanov, zavodov, podjetij v 
MO Kranj  , ki je trajalo vse do 15.1.2009. V ta namen smo izvedli 
naslednje aktivnosti: 

• Povzetek v brošuri za vsa gospodinjstva v Kranju 

• Gradivo objavljeno na spletni strani 

• 7 okroglih miz  

• Javne predstavitve za medije 

• Odprli E-naslov za pripombe  
Menimo, da smo v tej fazi naredili največ kar je bilo možno, saj an to 
kaže dober odziv občanov.   

   IZVEDBENI NAČRT  

29. 8. 
Organizacijski 
okvir za 
izvajanje in 
spremljanje 
strategije  

8. Organizacijski 
okvir za 
izvajanje in 
spremljanje 
strategije 

Franci Pogačnik V strategiji so navedene stvari, ki bi se že zdavnaj morale upoštevati. Če te 
usmeritve ne bodo prelite v življenje, je škoda izgubljenih ur, ki so bile 
vložene v delo. 

• V poglavju 8 je predviden način izvajanja in predvsem način 
spremljanja izvajanja strategije. Enkrat letno mora župna oz. 
občinska uprava poročati mestnemu svetu o realizaciji strategije. 

• Priloženi izvedbeni načrt je v pomoč izvajanju strategije. 

30. Janko Hvasti, 

predsednik 

Sveta KS 

Gorenja Sava 

niso navedeni nosilci, da bo znana njihova odgovornost za določene 

projekte; bojazen, da bo strategija kot dokument samo potiskan papir 

31. Okrogla miza 
Podeželje, 8. 1. 
2009 

Ni določen vir financiranja projektov, nosilci projektov – nihče ni za nič 
odgovoren 

32. Andreja 
Pogačnik, TŠC 
Kranj 

Pri pripravi strategije bi bilo treba imenovati nosilce strateških 
projektov. 
 

• V izvedbenem načrtu, ki je priloga strategije so za vsak projekt 
navedeni nosilci, na nivoju organizacije ter viri financiranja 
projekta. Odgovornost za izvedbo je vedno na vsakokratni 
odgovorni osebi  -  predstojniku organizacije, njegova skrb pa je, da 
znotraj MOK oz. nosilne organizacije poskrbi za ustrezno 
razporeditev  nalog. Zaradi navedenega menimo, da v tej fazi 
zadostuje navedba imena nosilca projekta oz. programa. 

 

33. mag. Drago 
Štefe, 
predsednik 
Sveta KS 
Primskovo 

1. Omenjeni dokument bi moral vzdržati nekaj let. Sprejeti je potrebno še 
kakšen odlok, da se dejansko to strateško zasnovo lahko udejanji, da se ne 
bi dogajalo tako da »pred nami ni bilo nič, za nami pa potop«.  

Predlog sprememb: 

• Pri vsakem ukrepu bomo dodali oznako v kolikor je za izvedbo 
potreben nov ali sprememba obstoječega odloka. 

34. 

9. Izvedbeni 
načrt 

9. Izvedbeni 
načrt 

mag. Igor 

Hribar 

Predsednik 

Sveta KS 

• Gradivo se po našem mnenju v svoji vsebini dotika vseh področij, ki 

določajo bodočo razvojno pot MOK, vendar je pristop, raven 

obravnave ter predlogi programov, ukrepov in aktivnosti med 

posameznimi področji neuravnovešen. Gradivo predstavlja zbir 

V strateškem delu so vsa področja obravnavana uravnoteženo in 
opisana do istega nivoja (cilji, kazalniki, opisi ukrepov). Do razlik prihaja 
v izvedbenem delu, ki je priloga strategije. Dejstvo je, da 

• Imajo nekatera področja sprejete operativne dokumente, ki so 
veljavni , primerni in jih ni potrebe spreminjati (v takšnem primeru 
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Kokrica 

 

obstoječih idej, zasnov in predlogov na različnih področjih. Na tistih, 

ki so bila do sedaj predmet razprav v okviru občinskih organov so 

navedene in upoštevane že konretne rešitve, ki so zelo pogosto 

opisane zelo podrobno, pogosto pretirano natančno. Tako so na 

primer pri opisu ukrepa 4.1 v postavki »Dvorane krajevnih skupnosti« 

navedeni konretni gradbeni posegi na posameznih objektih, medtem 

ko pri opisu ukrepa 2.3 gradivo ostaja pri načelnih trditvah in 

usmeritvah, kot so »preveriti odloke«, »promovirati podjetništvo« 

ipd. Na koncu je prišlo do tega da so nekatera področja preveč 

poudarjena nekatera premalo. Npr. del o demografskem razvoju 

obsega 4 strani; nobeno drugo področje ni tako podrobno 

opredeljeno. 

• Zato predlagamo, da delovna skupina v morebitni predelavi gradiva 

poskrbi za uravnotežen pristop k obravnavi, in na tistih področjih, ki 

izkazujejo pomanjkanje idej ali konceptov, opravi posebno razpravo 

(SP2-Poslovna lokacija Kranj). 

• Poudarek se je dajalo tistim stvarem, ki podpirajo že vnaprej znane 

strateške odločitve. Občutek je,  kot da obstaja lista želja in lista 

projektov, ki se jih skozi analize želi opravičiti, kajti ukrepi in 

posamezne aktivnosti so izrazito neuravnovešene. Npr. rolkarska 

steza pri OŠ Franceta Prešerna. 

zgolj navajamo dokument , ki je osnova za nadaljnjo realizacijo; pr. 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda); 

• Smo na nekaterih področjih v delovni podskupini lahko pripravili 
konkretnejše rešitve, ker so  cilji in usmeritve dokaj jasne in smo 
razpolagali z zadostnimi strokovnimi podlagami (pr. mestno jedro), 

• Na nekaterih področjih MOK nima ustreznih strokovnih podlag oz. 
njihova priprava terja dodatna finančna sredstva, čas in specialna 
znanja; v takšnih primernih smo predvideli izdelavo študij, ki bodo 
osnova za nadaljnjo izvajanja (npr. trajnostna prometna politika). 

• V izvedbenem načrtu  smo res konkretizirali nekatere projekte  bolj 
detajlno, saj nismo želeli, da se posamezne dobre ideje, ki so jih 
podali člani podskupin in so v skladu s cilji prednostne usmeritve v 
fazi izvedbe  izgubijo. 

• Ocenjujemo, da je bodoči demografski razvoj občine izjemnega 
pomena za načrtovanje obsega javnih služb, novih naložb in tudi 
finančnega potenciala občine. Zaradi trenda staranja prebivalstva 
smo analizi prebivalstvenih gibanj namenili več pozornosti. 

• Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
Predlagamo revizijo izvedbenega dela s ciljem, da se posamezne 
preveč detajlne rešitve (pr. rolkarske steze) izločijo. 

   HORIZONTALNI UKREPI  

   UKREP 0.1. NOVA PROSTORSKA POLITIKA  

35. Franc Pogačnik, 
e-pošta 

• Kranj- nujno potrebuje strategijo razvoja na področju urbanizma- 

točno določeno, kje se bo kaj gradilo, kje ima kranj obrtne cone in kje 

so stanovanjske; kaj  se načrtuje pri revitalizaciji opustelih tovarniških 

površin; ne širit več stanovanjskega Kranja na kmetijske površine, ker 

imamo dovolj opuščenih in neobdelanih površin v Kranju, pa še 

prazno staro mestno jedro...Kranj je trenutno primer stihijskega in 

finančno- urbanističnega posiljevanja!  

36. 

5, Str. 40 5.1  
Horizontalni 
ukrepi in 
projekti 

Skupina 
občanov 

• Ni prav, da  na industrijskih območjih  nastajajo stanovanjska (pr. Ibi, 

Gorenjska oblačila) 

• Menimo, da strategija s horizontalnim ukrepom 0.1. Nova 
prostorska politika in z ukrepom 2.1.5. Sanacija degradiranih 
urbanih območij sledi  istim  ciljem za katere se zavzemate.  

• Izvedbeno mora temu slediti nov Občinski prostorski načrt ,  
strategija  trajnostnega razvoja mu  kot krovni dokument  podaja le 
usmeritve.  

37. Brošura Brošura Civilna iniciativa 
Mlaka, dopis 

• OPPN ML 1 ZAHOD:  Opis projekta in grafični prikaz razvoja naselja 
Mlaka v brošuri osnutka strategije  predstavlja zavajanje. Podrobno v 
dopisu. 

• Projekt OPPN Mlaka 1 Zahod : V letu 2008 je bila začeta  javna 
obravnava, na podlagi katere bodo opravljene sprememb. Ker bo 
prišlo do večjih  sprememb bo  šel osnutek OPPN v novo javno 
razpravo. 

• Pripomba se nanaša tudi na postopek priprave OPPN, zato  smo jo 
posredovali Oddelku za urejanje prostora.  
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38. Skupina 
občanov 

• Neustrezne nove pozidave na območju Gimnazija – Občina. • Obstoječe pozidave, ki jih omenjate  so odraz sedaj veljavnih 
prostorskih aktov sprejetih leta  2003.  

39. Civilna 
iniciativa Britof, 
dopis 

• Načrtovano naselje Britof – jug je v nasprotju z izhodišči nove 
prostorske politike postavljenimi v strategiji ter ukrepom zeleni 
Kranj. Ni povratnih informacij na pripombe, ki smo jih posredovali na 
OLN. Podrobno v dopisu. 

40. Krajani Britofa Pripombe LN Britof jug vezane na potek cest in način pozidave. 

• Menimo, da načrtovano naselje ni v nasprotju z novo prostorsko 
politiko opredeljeno v strategiji. 

• Pripomba se nanaša tudi na postopek priprave prostorskega načrta 
OLN Britof-jug ,  zato  smo jo posredovali Oddelku za urejanje 
prostora.  

41. Okrožno 
sodišče Kranj 

• Predlog  združiti vsa sodišča in pravobranilstvo na 1 lokaciji, pri » 
vojašnic«; preveritev stanja reševanja problematike zemljišča 
parkirišča ob sodišču. 

• Pripomba se nanaša tudi na postopek priprave novega občinskega 
prostorskega načrta, zato  smo  pripombo posredovali Oddelku za 
urejanje prostora. 

• MOK je pripravljena s prostorskimi akti (nov OPN) urediti določeno 
območje za potrebe sodišča, vendar pa je primarno potrebno rešiti 
lastništvo zemljišča. 

42. Janko Hvasti, 

predsednik 

Sveta KS 

Gorenja Sava 

• Strategija trajnostnega razvoja bi morala vsebovati enovit razvoj, v 

letu 2008 nič konkretno narejenega, razen tega dokumenta,tudi 

smernic tega dokumenta se letos ni upoštevalo; stihijska arhitektura 

v Kranju, hiše in stavbe so v Kranju prazne, gradijo pa se nove – ni 

ekonomično;  

43. Danilo Šenki, 

predsednik 

Sveta KS 

Predoslje 

• Subvencioniranje stanovanj v mestu ni smiselno. 

44. • Glede prostorske strategije in razvoja je Kranj mnogo izgubil. Bilo je 

veliko kapitalskih naložb, ki so povzročile nepopravljive posledice; 

tudi gradnja velikih trgovskih kompleksov. Podzemni rovi so resda 

poživili staro mestno jedro, vendar imamo v mestu tudi 

neuporabljene stanovanjske prostore (predlog za subvencijoniranje 

stanovanj).  

• V nove objekte vlaga zasebni sektor v skladu s sedaj še veljavnimi 
prostorskimi akti iz leta 2003.  

• Nov OPN mora slediti predlaganim usmeritvam nove prostorske 
politike. 

• MOK poskuša prazne objekte , ki so v naši lasti zapolniti z 
ustreznimi vsebinami.  

• Subvencioniranje stanovanjske najemnine: MOK predvideva 
sofinanciranje najemnine za socialno ogrožene skupine  Ukrep 5.3. 
Boljša skrb za ranljive skupine ne glede na lokacijo stanovanja. 
Kakšno dodatno sofinanciranje najemnin praznih stanovanj  
(splošno in vsem) ni predvideno. 

45. 

Franci 

Pogačnik 

• Zanemarili smo npr. Tudi našo posebnost – gručasta naselja.  

46. 

5, Str. 38-40 5.1  
Horizontalni 
ukrepi in 
projekti/ 0.1. 
Nova 
prostorska 
politika 

Janez Logar, 

direktor 

Zavoda za 

gozdove, OE 

Kranj 

• Za podeželje je najbolj pereča prostorska problematika. Pomembno 

je  pravilno ravnotežje med rabo in naravnimi značilnostmi 

podeželja,  kar ohranja identiteto podeželja. Poskrbeti je potrebno za 

pravilno umeščanje novih dejavnosti, ki predstavljajo podeželje. 

Podpreti je potrebno energetsko samooskrbo podeželja. Poskrbeti je 

potrebno za pravilno umestitev rekreacije na podeželju, v 

občutlivejših predelih dopustiti le „mehke“ oblike; dosedaj to na 

podeželju poteka zelo stihijsko. 

Navedeno je upoštevano pri opredelitvi izhodišč nove prostorske 
politike  v horizontalnem ukrepu 0.1, str. 38 . 
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47. Lojze Ješe, 

kmet in 

predsednik 

Sveta KS 

Mavčiče 

• Vasi morajo ostati podobne vasem, po obliki in arhitekturi; ohranjati 

posebnost vasi npr. Freisinška razdelitev teh pasastih njihv na 

Sorškem polju in tudi poskrbeti za promocijo tega. Vsebino je 

potrebno dopolniti tudi s pridelavo zdrave prehrane. Ponovno je 

potrebno vzpostaviti povezave oz. stare poti (npr. nov most preko 

jezera).  

48.  Blaž Basaj • Problem je zdajšnji urbanizem na vasi – stihijska gradnja na obrobju 

vasi je povzročila izgubljanje vaške identitete. Potreben je nov 

urbanistični pristop, pozidavanje ob cesti bi se moralo zmanjšati, 

zunanji rob naj bi se ohranjal, v notranjosti vasi pa je veliko 

uporabnih parcel in neizkoriščenih stavb. 

• Strategija upošteva načelna izhodišča, vaše bolj konkretne  
predloge pa smo posredovali Oddelku za prostor, ki skrbi za 
pripravo OPN Občinskega prostorskega načrta. 

 

49. Mitja Kadoič, 

direktor 

Kmetijsko 

gozdarskega 

zavoda Kranj 

• Največ kar občina lahko naredi za kmetijstvo je v bistvu prostorska 

politika. Velik del podeželja je hribovit in se kakih degradacij prostora 

ni bati, bistvo je, da se ohranijo ravne kmetijske površine. Strategija 

mora ohraniti kmetijstvo.   

• Med izhodišči nove prostorske politike smo zapisali, da bomo 
uvedli zrelo in učinkovito prostorsko politiko, ki bo.. »minimalno 
posegala na kmetijska zemljišča«. 

Predlog sprememb: 

• Dodatno se pod prednostno usmeritev prostor podjetnih uvrsti 
ločen ukrep za spodbujanje kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki 
je bil doslej sestavni del mikro podjetništva. 

50. Branko 

Mesec, Jože 

Frelih 

• dovoliti gradnjo 5-10 kmetij na kmetijskih zemljiščih vzhodno od 
naselij Bitnje-Žabnica, 

• v naseljih z opuščeno kmetijsko dejavnostjo dovoliti opravljanje 
storitvenih in proizvodnih dejavnosti ter turizma (zaradi zaposlitve 
kmečkega prebivalstva) 

• Strategija daje le usmeritve nove prostorske politike, ki se bo 
konkretizirala skozi  nov občinski prostorski načrt.  

 

51. 

5, Str. 38-40 5.1  
Horizontalni 
ukrepi in 
projekti/ 0.1. 
Nova 
prostorska 
politika 

Branko 

Mesec, Jože 

Frelih 

 

• Nova prostorska politika, ukrep št.0.1 

-2.alineja— preprečitev katerih konfliktov med stanovanjsko, bivanjsko-

kmetijsko-industrijsko dejavnostjo na podeželju imate v mislih? 

-3.alineja—opredeliti katera kmetijska zemljišča se varujejo in katera ne in 

proti čemu jih strategija varuje (če varuje vsa zemljišča bo strategija zavrla 

razvoj naselij), 

-5.alineja—katere so izjemne krajinske vrednote vredne zaščite (še 

naslednjih 1000 let)-naselja, njive in polje ali oboje. Ni podana rešitev 

opuščenih kmetij-gospodarskih poslopij, ki predstavljajo pomemben 

kapital za uvajanje drugih dejavnosti, 

• Konflikti , ki jih omenjamo niso vezani na podeželje, ampak na 
celotno območje MOK; s tem, da je v mestnih naseljih izrazitejši 
konflikt v stanovanjskih naseljih, kjer se pojavljajo obrtno – 
proizvodni obrati; na podeželju pa se srečujemo s problemi med 
kmetijsko dejavnostjo in pogostim nerazumevanjem s strani 
novopriseljenih »nepodeželskih« prebivalcev;  

• »Z minimalnim poseganjem na kmetijska zemljišča« je mišljeno 
kmetijska zemljišča I. območja 

• Izjemne krajinske vrednote so že varovana območja in objekti na 
podlagi različnih predpisov: naravne dediščine, kulturne dediščine , 
gozdarstva in voda. 

• Opuščene kmetije – gospodarska poslopja kot potencial za 
uvajanje drugih dejavnosti je predmet OPN. 
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52.   mag. Igor 

Hribar 

Predsednik 

Sveta KS 

Kokrica 

1. Prav zaradi podrobnosti nekaterih ukrepov, ki imajo svoje finančno 

pokritje, se zdi, da je potrebno v liste ukrepov dodati projekte, ki se 

odvijajo ali načrtujejo na posameznih Krajevnih skupnostih, da bi – 

četudi ne posebej navedeni – ne izpadli iz bodočih aktivnosti MOK. 

Predlog sprememb: 
Pripravili bomo posebno prilogo strategije, ki bo ponazorila v kateri KS 
se bo posamezen ukrep/projekt oz. aktivnost izvajala. 

   UKREP 0.2 FINANCE Premoženje, JZP, Kncesije  

53. Branko 

Mesec, Jože 

Frelih 

• 2. Finance, Ukrep 0.2 -določiti ekonomska merila za merjenje 

učinkovitosti javnih financ in premoženja, 

Predlog sprememb: 
Menimo, da postavljanje ekonomskih meril  na nivoju proračuna  zaradi 
njegove širine  (tekoča poraba, investicije,..) in raznovrstnih namenov 
financiranja(sociala, šport, plače, naložbe, nakupi,..)  ni smiselno. 
Smiselno pa jih je upoštevati na nivoju posameznega projekta ali 
novega programa. V tem smislu predlagamo dopolnitev poglavja 6. 
Finančni okvir oz. organizacijski okvir. 

54. Mladen 

Dubravica, 

predsednik 

Sveta KS 

Goriče 

• Izvorni grem MOK je, da v strategiji ni nakupa kakršnih koli zemljišč. 

MOK ima vedno predkupno pravico. MOK daje za vzor MO Celje, ki 

se razvija ravno zaradi izdelane strategije nakupa zemljišč.  

MOK že sedaj pozorno spremlja prodaje kmetijskih zemljišč, kjer ima 
predkupno pravico. Odločitve o nakupu so tako kot za objekte v Starem 
Kranju odvisne od strateškega pomena objekta, cene in razpoložljivih 
finančnih sredstev v času, ko je zemljišče ali objekt na trgu. 
Predlog sprememb: 
V ta ukrep se doda nova alineja, da bo MOK izdelal »program nakupa 
zemljišč in objektov ter  izkoriščanja predkupne pravice ».  

55. 

 5.1. 
Horizontalni 
ukrep 
0.2. Finance 

Branko 

Mesec, Jože 

Frelih 

• V  strategiji manjka načelo o enakopravnem financiranju podeželja  

kar bi zagotavljalo »enakomeren razvoj vseh delov občine oz. 

krajevnih skupnosti (citat v ukrepu 0.5-sožitje mesta in vasi), 

V strategiji imamo že sedaj zapisano, da je načelo MOK »zagotavljanje 
enakomernega razvoja in sožitje med podeželjem in mestom«. Temu 
načelu smo sledili tako, da smo skrb za podeželje umestili kot 
horizontalni ukrep ter potrebe vasi umestili kot posebne projekte v 
vsako od prednostnih usmeritev.  Uvajanje načela »enakopravnega 
financiranja podeželja in mesta« odpira vprašanje meril  (pr. 
financiranje/prebivalca, na površino, ..). Vsaka vas ima svoje posebne 
potrebe, vlaganja vanje je težko meriti z enim merilom za vse. 

   UKREP 0.3.  NOVI ORGANIZACIJSKI MODELI ZA UČINKOVITOST 
DELOVANJA JAVNIH SLUŽB IN UPRAVE 

 

56.   Odbor za 
družbene 
dejavnosti 

• Strategija med horizontalnimi ukrepi zajema tudi  vključevanje in 

povezovanje nevladnih    organizacij. Glede na to, da se bo pripravila 

strategija nevladnih organizacij na nivoju  regije, naj se prouči, kako 

se v  strategijo trajnostnega razvoja MOK nevladne organizacije lahko 

še bolj vključijo, npr. v regijski sklad za nevladne organizacije (predlog 

predsednika   komisije). 

Namen horizontalnega ukrepa je bil opozoriti vsa sektorska področja, 
da pri svojih razvojnih načrtih upoštevajo in sodelujejo z nevladnimi 
organizacijami. MOK že danes podpira društva prek ukrepov kulture, 
športa, sociale,  kmetijstva,.. Zaradi  omejenih finančnih sredstev drugih 
vlaganj v NVO ne načrtuje. Za ta namen daje tudi država.. 
Predlog sprememb: 
Ukrep se dopolni v smislu : 
- spodbujanja društev , da se v večji meri odzivajo na razpise EU in 

pri tem koristijo tudi regionalno povezovanje.    
- Posamezne oddelke se spodbuja k prenašanju določenih nalog 

javnih služb in storitev na nevladni sektor 

   UKREP 0.4. REGIJSKO SREDIŠČE  
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57. 5, Str. 40 Mag. Slavko 
Brinovec 

• Premalo pozornosti posvečene Kranju kot regijskemu središču;  bolj 
opredeliti  mestoslužne funkcije . 

58.  Franc Benedik, 

predsednik 

Sveta KS Center 

• Tudi koncept regijskega središča se ne more razvijati zgolj in le z 
nekaterimi kulturnimi prireditvami in tovrstnimi ustanovami. 
Koncept regijskega središča se lahko razvija le s kvalitetno 
gospodarsko, kulturno, šolsko, izobraževalno in upravno politiko. 
MOK v strategiji ni nakazala nobenih smernic glede regijskih 
dejavnosti. Izpuščen je tudi eden pomembnih regijskih zavodov s 
sedežem v Kranju – Zgodovinski arhiv. 

59.  Igor Hribar, 
predsednik 
Sveta KS 
Kokrica 

• V kompletni strategiji pogreša vprašanje regionalizacije. Zapisano je, 
da Kranj hoče biti regijski center. Nikjer ni zapisano  -  zakaj? Kakšno 
regijsko središče želimo? Katere funkcije ? 

60.  

Vizija in  5.1.  
Horizontalni 
ukrepi in 
projekti 

Janez Frelih 
(predsednik 
Sveta KS 
Orehek 
Drulovka): 

• Ne govorimo prvič o tem, da bi mesto Kranj moralo postati regijsko 
središče, vendar do zdaj nismo veliko naredili v tej smeri. Ostale 
gorenjske občine nam tega središča ne bodo podarile, ampak si bo 
morala MOK ta prostor izboriti. Izborila pa si ga bo samo na ta način, 
da bodo ostale občine v Kranju videle tisto svetlo točko, center 
znanja, kjer lahko ostale občine dobijo podporo za svoj razvoj in 
razvoj cele regije. Strategijo bi morali bolj obdelat in jo tudi 
uresničiti. V tej smeri se nekaj dogaja in če bo to sprejeto upam, da 
se bo glede regijskega središča spreobrnilo v pozitivno smer. 

• Regijsko  vlogo smo Kranju dali že v najvišji strateški opredelitvi – 
t.j.  viziji : Kranj kot odprto središče Gorenjske, dodatno pa smo 
potrebo po krepitvi regijske vloge na vseh področjih izpostavili s 
posebnim  horizontalnim ukrepom 0.4. Regijsko središče.  
»Regionalni« cilj torej velja za vseh 6 prednostnih usmeritev. 

• Regijsko redišče se gradi postoma in ves čas, formalizira pa seveda 
s pokrajino. MOK je v tem mandatu prevzelo aktivno regijsko vlogo 
povezovalca v regiji  in  pobudo na področju ravnanja z odpadki, 
regijskih projektov - izgradnje komunalne infrastrukture, 
vodovoda, kanalizacije, nosilstvo regijskih EU projektov,  in tudi na 
kakšnih drugih segmentih. Smo v stalnih stikih z drugimi občinami. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Ukrep 0.4. bomo dopolnili z :  

• Analizo regijskih institucij, ki obstajajo danes v MOK (kjer bo 
vključen tudi Zgodovinski arhiv) 

• Navedbo prednostnih mestoslužnih funkcij, ki jih mora Kranj kot 
regijsko središče obdržati, pritegniti in krepiti. 

• Razlogov za regijsko središče 

   UKREP 0.5 SOŽITJE MESTA IN VASI  

61. Franc Pogačnik, 
e-pošta 

• Področje DP Mesto, podeželje in krajevne skupnosti v strategiji ni 

primerno zastopano, da ne rečem, da je slabo predstavljeno, tako v 

strategiji , kot tudi in predvsem v brošuri. Ob samem snovanju 

strategij smo v tej del. skupini podali bistveno več konkretnih 

predlogov, usmeritev...Tudi teža razvoja v strategiji se preveč nagiba 

samo na mesto Kranj!  Strategija naj več poudarka da celotni mestni 

občini in ne samo mestu Kranj! Primerek je že brošura- slikovni 

material: ene same samcate slikice podeželja ne premore!!! 

62. Igor Pogačnik • Preveč je v središču samo mesto, na podeželje se je pozabilo; 

kvaliteta življenja mora biti dokaj podobna tako v mestu kot na 

podeželju, če se želi ljudi zadržati na podeželju. 

63. 

5, Str. 40 5.1  
Horizontalni 
ukrepi in 
projekt/ Sožitje 
mesta in vasii 

Danilo Šenk, KS 

Predoslje 

• To je strategija mesta Kranja in ne tudi podeželja; večina vseh 

investicij je v samem centru mesta oz. bližnji okolici.  

• Brošura strategije je predstavljala povzetek uradnega dokumenta 
in ne odraža celotne vsebine. 

• V okviru strokovnih priprav koncepta strategije je bilo 
dogovorjeno, da so problemi podeželja MO Kranj vpeti v vsa 
področja, od okolja do športa, zato smo »sožitje mesta in vasi« 
umestili kot horizontalno usmeritev, ki jo morajo upoštevati vse 
prednostne usmeritve. Predloge vaše DP smo zato smiselno vnesli 
v vse prednostne usmeritve. 

Predlog sprememb: 

• Pripravili bomo posebno prilogo strategije, ki bo ponazorila v kateri 
KS se bo posamezen ukrep/projekt oz. aktivnost izvajala.  

• Po pregledu vseh pripomb in pobud predlagamo ponoven sestanek 
DP Mesto, podeželje in KS. 
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64. Filip  

Bertoncelj 

• Strategija premalo pozornosti posveča hribovskim KS in podeželju. 

65.  Branko 

Mesec, Jože 

Frelih 

 

• Zagotovitev pogojev za delovanje KS, kot najnižje ravni lokalne 
samouprave. Mednje sodijo prostori in finančna sredstva za 
delovanje Svetov KS, za kulturo, šport in rekreacijo ter delovanje 
društev. 

• Strategija prenaša odgovornost za upravljanje podeželja na Komisijo 
za KS in na Komisijo za kmetijstvo. Podeželje tvori občino tako kot 
mesto, za njegov razvoj sta pa odgovorni dve komisiji, kar ni 
sprejemljivo. Za razvoj podeželja bi moral biti odgovoren župan oz. 
najmanj »cel« podžupan. Predlagatelj naj opredeli temu ustrezen 
model upravljanja s podeželjem! 

66.  • Krajevne skupnosti so malo omenjene, le z enim stavkom, da je MOK 
ohranila KS. Vprašanje je – kako si občina predstavlja delovanje KS v 
tem obdobju od 2008 do 2023 – ali skladno z razvojem celotne 
občine ali s končno ukinitvijo po zaostajanju? 

Predlog sprememb: 

Predlagamo, da se besedilo dopolni tako v smislu »MOK bo ohranila 

delovanje KS kot najnižje ravni lokalne samouprave ter v okviru 

finančnih zmožnosti proračuna zagotavljala pogoje za njihovo 

delovanje.« 

67.  

Horizontalni 
ukrepi 
Sožitje mesta 
in podeželja 

Janez Frelih, 

predsednik 

Sveta KS 

Orehek-

Drulovka 
• KS so dale kar nekaj vizij, mnenj in predlogov, ki bi se morali najti v 

strategiji.. 

68.   Danilo Šenk, 

predsednik 

Sveta KS 

Predoslje, dopis 

V strategijo MOK sigurno sodijo pripravljene strategija razvoja krajevnih 
skupnosti, ki so jih pripravili sveti krajevnih skupnosti in so bile 
posredovane. Krajevne skupnosti so namreč  sestavni del  MOK, torej so 
njihove strategije ključne pri krovni strategiji. 

Predloge in vizije KS smo analizirali v posebni matriki   in skupne cilje 

združili pod posamezne ukrepe krovne strategije, zato se žal posamezne 

individualne  in večinoma zelo detajlne pobude KS v celoviti strategiji  

ne vidijo.  

Predlog sprememb: 
Pripravili bomo posebno prilogo strategije, ki bo ponazorila v kateri KS 

se bo posamezen ukrep/projekt oz. aktivnost izvajala 
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 PU 1: SKRBIMO ZA OKOLJE 

Vir pripomb: Okrogla miza, Pisne in e-pripombe, razprava na mestnem svetu in odborih 

Uredniki  pripomb: STANE ŠTRAUS, MARKO HOČEVAR, DARKO HROVAT, SLAVKA ZUPAN , TATJANA KOCJANČIČ, BARBARA ČIRIČ, KOMUNALA KRANJ 

 

Poglavje 
in stran iz 
strategije  

Ime in številka 
ukrepa  

Ime in priimek 
predlagatelja , 
institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst predolg) Obrazložitev oz. 
 predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

   1.1. OKOLJSKA INFRASTRUKTURA  

1. Vitomir Gros 
(e-pošta) 

Preprečiti je potrebno stihijo pri gradnji komunalne infrastrukture, ki se je v MOK 
razpasla zadnjih 10 let. Graditelje infrastrukturnih vodov je nujno potrebno prisiliti 
v sočasnost gradnje vseh vodov na določenem odseku. 

Gradnja okoljske infrastrukture ima sprejete Operativne 
programe za področje vodoskrbe in področje odvajanja 
in čiščenja odpadkov. Izgradnja infrastrukture je 
natančno določena po letih in naseljih. Programe je 
sprejem mestni svet. Strategija povzema navedene 
dolgoročne programe. 

2. Sašo Kunčič Povečanje učinkovitost nadzora neurejenih skupnih odlagališč gospodinjskih 

odpadkov v stanovanjskih soseskah. Problem sanacije skupnih odlagališč 

gospodinjskih (in nedovoljenih kosovnih) odpadkov v naši krajevni skupnosti nas 

je privedel v situacijo, ko je nesprejemljivo postalo običaj za bližnje in daljnje 

občane. Rešitev:  za vpeljavo črnih točk za povečanje učinkovitosti nadzora 

neustreznega odlaganja odpadkov v urbanem naselju 

3. Skupina občanov Nič ne govorite o inšpekcijskih organih za nadzor nad okoljem. 

Naloga Komunale Kranj kot izvajalca javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki je osveščanje in 
informiranje povzročiteljev o pravilnem ravnanju z 
odpadki. Sam nadzor nad nepravilnim ravnanjem z 
odpadki in izrekanje kazni pa je na strani Medobčinskega 
inšpektorata Kranj. V primeru ugotovljenih kršitev, 
medobčinski inšpektor odredi sanacijo. 
 

4. Skupina občanov Pri reševanju ravnanja z odpadki povečati sodelovanje s sosednjimi občinami. 

5. Branko Mesec, 

Jože Frelih 

komunalni odpadki; 100% ločeno zbiranje odpadkov, zagotovitev predelave in 
lokacij za odlaganje komunalnih in predelanih odpadkov, 

MOK je nosilec regijskega projekta  CERO Gorenjska in 
pri tem povezuje vse gorenjske občine s ciljem 
vzpostavitve celovitega sistema zbiranja , predelave ter 
odlaganja preostanka odpadkov. Cilj je zagotoviti 
čimvečji % ločeno zbrnaih odpadkov, ki pa po izkušnjah 
drugih občin in tujine nikoli ne doseže 100%.  

6. Mag. Slavko 
Brinovec 

Vloga regijskega središča pri urejanju odpadkov je premalo poudarjena.  V izvedbenem načrtu je na str. 81 pri opisu projekta 
Program ravnanja z odpadki zapisano, da Kranj upravlja 
in vodi projekt CERO. 
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• V izvedbenem načrtu  na str. 81  bomo predstavitev 
projekta CERO dopolnili z opisom, da bo v Kranju  na 
območju Exoterma predvidoma  izgrajen  regijski 
center za  ravnanje z odpadki (MBO) in sortirnica 
komunalnih odpadkov. 

7. 

PU 1 Ukrep 1.1. 
Okoljska 
infrastruktura/ 
Program 
ravnanja z 
odpadki 

Stane Gruden Cena za odvoz odpadkov po količini 
Prebral sem brošuro, ki smo jo dobili domov in med drugim najdem naslednje:Do 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Z vašimi ugotovitvami  se strinjamo, zato bomo 
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leta 2013 želimo zmanjšati količine odloženih odpadkov s 496 na 150 kg na 
osebo. Odvoz smeti plačujemo na število oseb. To se mi kot prvič zdi zelo 
nepravično, ker se življenjski stili ljudi med sabo zelo razlikujejo in je razmerje 
med produciranimi odpadki na osebo lahko pri različnih ljudeh tudi več kot 1:10. 
Na tak način tisti, ki v smetnjak vržemo eno ali dve merkatorski vrečki smeti na 
teden (cela družina!) financiramo tiste, ki imajo 240l smetnjake s kupčki. Kot 
drugič, to nikakor ne stimulira tega, da bi se pri odpadkih pazilo in ločevalo, 
uporabljalo kompostnike, itd., zato velika večina ljudi sploh ne najde interesa, da 
bi spremenila svoje obnašanje.   
Posledično tudi zgoraj zapisani cilj ne more biti dosegljiv. Prepričan sem, da bi 
morali za začetek nemudoma uvesti vsaj to, kar je možno brez infrastrukturnih 
investicij: da se recimo plačuje glede na velikost smetnjaka pred hišo (ter 
popolnoma pozabiti število oseb, ker je to irelevantno) in omogočiti, da se 
smetnjak odpelje le enkrat na dva ali tri tedne, seveda bi potem plačali le polovico 
ali tretjino osnovne cene. Še več, menim, da bi moralo na osebo biti določeno, 
koliko odpadkov lahko odda za osnovno ceno - ki bi omogočala zapisani cilj 150 
kg) - vse, kar bi bilo več, bi moralo biti močno progresivno zaračunano. 

vašo pobudo dodali kot eno izmed priporočil za 
bodoče oblikovanje cene odvoza odpadkov. 

 

8.   Janez Frelih Ko je kriza v gospodarstvu, se odpirajo javna dela – področje skrbi za okolje ima 

največ takih del. Predlagam pa, da se razmišlja tudi o ukrepih države, saj samo 

občine  tu ne zadoščajo. Če država ne bo zagotavljala, mora povedati, kako bodo 

zagotovile občinam dovolj sredstev za financiranje razvoja. Občina npr. leta vlaga 

sredstva v deponijo, potem pa jih država prepreči nadaljnjo uporabo le-te.  

 

Glede okoljske in komunalne infrastrukture neprestano 
fvršimo pristik na državo, a se srečujemo z zelo 
nenavadnim obnašanjem. MOP: 
- Zahtevali zartje deponije Tenetiše  
- V tem mandatu smo jo zaman  poskušali uvrstiti v 

nacionalni program 
- Zadržujejo na dvig cen komunalnih storitev 

kanalizacije in vodovoda s katerimi danes bistveno 
zaostjaamo za drugimi slovneskimi mestnimi 
občanami; ton am  imamo tudi težave zaradi 
zadrževanja dviga cen  komunalnih storitev s 
katerimi bi dosegli druge mestne občine; Nove 
cene bodo to omogočile nujne okoljske naložbe. 

   1.2. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV  

9. Iztok Humar Glede pitne vode imam tudi svoje mnenje – ko sva šla pred desetletji z očetom na 
Storžič, okoli  Čemšenika je voda kar brizgala iz tal, travnikov, in to smo v glavnem 
uničili. Lahko bi jo prodajali  po celi Sloveniji,  čez  nekaj let nam bodo vodni viri 
presahnili, če bo  šlo tako naprej. 

Strategija predvideva vrsto aktivnosti za varovanje 
obstoječih in potnecialnih vodnih virov (Ukrep 1.2. 
Trajnostna raba naravnih virov in spremljanje stanja 
okolja (str. 82,4). 

10. Branko Mesec, 

Jože Frelih 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, preskrba z zdravo pitno vodo, sanacija 
poplavnih območij, regulacija potokov in hudournikov, odvajanje površinskih vod 
ob nalivih. 

Naložbe v okoljsko infrastrukturo bodo sledile že 
sprejetim operativnim programom. 
Sanacija poplavnih območij in regulacija potokov in 
hudournikov so v pristojnosti države, ARSO, kljub temu 
pa smo v strategiji pod ukrepi 1.2. Trajnostna raba 
naravnih virov in spremljanje stanja okolja predvideli 
»Varstvo pred škodljivimi vplivi voda«, kjer bomo skupaj 
z RS izvajali preventivne ukrepe. 

11. 

PU 1 Ukrep 1.2. 

Trajnostna raba 

naravnih virov 

in spremljanje 

stanja okolja 

Jože Dolhar Večja skrb ARSO za vodotoke v Predosljah:  čistiti nanose peska v Belci, sanacija To spada pod pristojnost ARSO, ki skrbi za odvoze 
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vodotokov Suha Predsolje, saj so v poletnih mesecih možne okužbe. nanosov. 

12. Humar Glede pitne vode imam tudi svoje mnenje – ko sva šla pred desetletji z očetom na 
Storžič, okoli  Čemšenika je voda kar brizgala iz tal, travnikov, in to smo v glavnem 
uničili. Lahko bi jo prodajali  po celi Sloveniji,  čez  nekaj let nam bodo vodni viri 
presahnili, če bo  šlo tako naprej. 

Strategija predvideva vrsto aktivnosti za varovanje 
obstoječih in potencialnih vodnih virov (Ukrep 1.2. 
Trajnostna raba naravnih virov in spremljanje stanja 
okolja (str. 82,4). 

13. Odbor za 
prostorsko 
urejanje in 
gospodarsko 
infrastrukturo: 

Graditi energetsko varčne objekte   Znotraj ukrepa trajnostna raba naravnih virov je 
predviden poseben program 1.2.3. Uvedba trajnostnih 
pogojev in meril za gradnjo objektov , kjer 
predvidevamo uvajanje okoljskih pogojev za gradnjo 

objektov (vezano tudi na že sprejeti Lokalni 
energetski koncept  ).  
Hkrati je v postopku ustanavljanja Lokalna energetska 
agencija, katere naloga bo spodbuajti in inofrmirati 
občane, podjetja in javne subjekte za učinkovito rabo 
energije in uvajanje obnovljivih virov energije.  

14. Jože Dolhar K sodelovanju pri strategiji predalga vključitev ZVNRS, ZVKDRS, ARSO, Energetske 

agencije, OOZ Kranj 

Sodelovanje priprave strategije kakor tudi njena javna 
obravnava je bila odprta za vse, tudi organizacije katere 
navajate. MOK sodeluje z vsemi od navedenih institucij. 

15. PU 1 Ukrep 1.2. 

Trajnostna raba 

naravnih virov 

in spremljanje 

stana okolja 

Dominik Ovniček, 

predsednik Sveta KS 

Hrastje 

V KS Hrastje je območje pristajalnega kroga potniškega letališča. Hrup, ki je do 
neke mere moteč, sega tudi do tod, in to naj se vključi v ta dokument. 

Predlog spremembe: 
Pripravi se dopolnitev na str. 14.  
 

   1.3. ENERGETSKO UČINKOVITA OBČINA  

16. PU 1 Ukrep: 
Energetsko 
učinkovita 
občina 

Vitomir Gros 
(e-pošta) 

V strategijo vključite program in vzdrževanje MHE in izgradnjo vodnih 
zadrževalnikov proti poplavnim nevarnostim 

Vodni zadrževalniki ne spadajo v to poglavje (glej , 
»Varstvo pred škodljivimi vplivi voda«, kjer bomo skupaj 
z RS izvajali preventivne ukrepe) 

Urejanje MHE ni občinska zadeva, ampak 
pristojnost MOP. 

17. PU 1,2 Ukrep 1.3  str. 
82 
Ukrep 2.3., str. 
88 

Vitomir Gors 
(e-pošta) 

Kmetijska gospodarstva je treba izpodbuditi k gradnji bioplinarn tudi 
zaradi okoljskih razlogov 

Ukrep 1.3 Energetsko učinkovita občina 
predvideva spodbujanje in pomoč občanom pri 
uvajanju OVE Obnovljivih virov energije; Okoljske 
in energetske tehnologije pa smo postavili tudi kot 
prednostne dejavnosti pri spodbujanju kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja (Ukrep 2.3., str. 88) 
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

Bioplin dodali v ukrep 1.2. 

   1.4. PROMETNA DOSTOPNOST IN TRAJNOSTNA MOBILNOST  

18.   Vitomir Gros Preden se s študijo začne urejati mesto ali občino in določi njuno strategijo • Strategija trajnsotnega razvoja ja krovni dokumnet, 
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(e-pošta) razvoja, je najprej potrebno ugotoviti, kako izgleda in kakšen naj bo njun skelet. 
Skelet mesta oziroma občine je osnovna prometna mreža. Brez nje se ne da 
ničesar projektirati ali snovati. Zato je bila leta 1996 narejena študija primarnih 
cestnih povezav mesta Kranja na temelju merjenj, anket in sinteze znanj. Potrdil jo 
je tudi mestni svet. Zato županu in snovalcem strategije predlagam, da jo v 
občinskem arhivu poiščejo in uporabijo pred nadaljevanjem dodelave strategije in 
jo vanjo (lahko tudi spremenjeno) vključijo kot temelj celotne strategije 

19.   Drago Štefe, 
predsednik sveta 
KS Primskovo 

Preveč se zamenjujeta pojma arhitektura in urbanizem. Prvo je obrt in drugo je 
stroka. V okviru te so tudi prometne študije in ureditve. To je v strategiji premalo 
poudarjeno. 

zato žal ne  more ponuditi tudi konkretnih rešitev 
posameznega problema. Pomanjkljivosti in 
zaostanka v celostni prometni politiki Kranja se 
zavedamo, zato v strategiji predlagamo takojšnjo 
izdelavo »Zasnove trajnostne prometne politike 
MOK« (ukrep 1.4. Prometna dostopnost in 
trajnostna mobilnost), ki bi odgovorila  na dileme , 
ki jih izpostavljate, medtem, ko je osnovna 
hrbtenica - prometna mreža  Kranja   opredeljena v 
strokovnih podlagah novega občinskega 
prostorskega načrta. V strategiji to povzemamo. 

Predlog spremembe: 
Napačno uporabo pojmov arhitektura in urbanizem 
bomo preverili in ustrezno popravili. 

20. Andrej Polenec 
(e-pošta) 

Prometna infrastruktura in parkirišča so po mojem mnenju tudi preohlapno 
obdelana saj se v tem trenutku kaže kot akutni problem vzhodnega dostopa v 
mesto ter s tem povezane obvoznice kot izrazito kritične. Zaradi specifične lege 
mesta tu problemi niso enostavno rešljivi vendar pa bi moral finalni dokument na 
ta problem odgovoriti zelo natančno. 

Vzhodni dostop in severna obvoznica sta prioritetni 
naložbi na področju  prometne infrastrukture.  
Glej tudi prejšnji odgovor pod št.  19 in 20. 

21. Janez Frelih Tudi za cesto mimo Qlandije, ki smo jo s težavo zgradili, je menda občina obljubila, 

da bo tam zgradila 4-pasovnico, to je trebe v dokumentih še preveriti, ne država, 

in če bo v Kranju še naprej tako, bomo zapravili še tisto, kar smo že naredili – 

izterjati tudi od države tisto, za kar je zadolžena.   

 

Vzhodna obvoznica – v prejšnjem mandatu je bil 
podpisan dokument, podpisan je en od podžupanov, 
kjer naj bi se občina zavezala, da bo mimo Qlandije na 
južnem delu  državne ceste na svoje stroške zgradila 
cesto. To je bila nepotrebna obveza, mislim sicer, da ne 
more kar nekdo v imenu občine brez sklepa SMOK to 
podpisati. Kaže pa na nezavedanje prejšnjega 
občinskega vodstva – kako pomembna je tista cesta. 
Zdaj je  ene najbolj problematičnih cest, vključno z 
rondojem pri Mercatorju, in tudi strateška napaka na 
področju prometa v Kranju, to smo pač dobili. Državo 
poskušamo prepričati, da bi dobili štiripasovnico, ker gre 
za državno cesto, najprej pa razširitve rondoja pri 
Mercatorju.  

22. Slavko Erzar 
(e-pošta) 

V poglavju prometa manjkajo ukrepi in vizija za realizacijo severne obvoznice, kaj 
in kdaj bo Kranj premaknil nemogočo situacijo prometa, ki zaradi pomanjkanja 
severne obvoznice duši ves promet na relaciji vzhod – zahod 

Severna obvoznica je priorteta  MOK, vendar je po 
značaju državna cesta, zato si bo MOK prizadevala za 
čimprejšnjo umestitev te ceste v programe izgradnje 
državnih cest.   

23. 

PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 
mobilnost 
/ Gradnja varnih 
in pretočnih 
cest 

Vitomir Gors 
(e-pošta) 

Del strategije v prometnem delu je presplošna. Ni dovolj govoriti o cestnem 
obroču in mestnih vpadnicah. Važno je urediti  

• dovolj sposobne mestne povezovalne ceste,  

• tri cestne obroče,  

• mestno prometno hrbtenico ali podkev po eni od variant iz študije primarnih 
cestnih povezav. 

1. Glavna severna obvoznica poleg predvidene je lahko tako imenovana 
servisna cesta ob avtocesti od Kranj-vzhoda do Kranj-zahoda. 

1. Severna obvoznica je prioriteta MOK v 
strategiji. 

2. AC priključek Kranj Britof je v interesu MOK. 
3. Še drugi cestni obroč okrog Kranja po servisni 

cesti AC po naši oceni in predlaganem omrežju 
-  hrbtenici  ni izvedljiv. 

4.  Srednji obroč načrtujemo. 
5. Notranji obroč po naši oceni in predlaganem 
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2. Pri ministrstvu za promet naj se doseže zgraditev avtocestnih priključkov 
Kranj-Britof in Kranj-Veliki hrib, kar je bilo z ministrstvom pred desetimi leti 
že dogovorjeno. 

3. Zunanji obroč naj tvori servisna cesta ob avtocesti – zahodna obvoznica od 
priključka Kranj Zahod do Bitenj – vzhodna obvoznica od Bitenj do priključka 
Kranj Britof. 

4. Srednji obroč naj tvori sedaj zamišljena severna obvoznica – Struževo – 
zahodna obvoznica – vzhodna obvoznica. 

5. Notranji obroč naj predstavlja nekoč zamišljena avenija čez Klanec mimo 
gostilne Grašič čez Fockov travnik pod mestom v tunelu (z navezavo na 
Jelenov klanec, Koroško in Bleiweisovo cesto) nato čez Savo čez Majdičev 
otok v nadstropju nad sedanjim mostom obvoznice, čez železnico na 
Delavsko cesto in na vzhodno obvoznico. To je mestna prometna hrbtenica. 

6. Zgradi naj se tako imenovana industrijska cesta Gorenja Sava pri Merkurju 
ob tržiški železnici čez Savo v Struževem do Police. 

7. Dokonča naj se Jezerska cesta od Britofa naprej. 
8. Mestne ceste naj se gradijo široke in mestu primerne, ne pa kot v vaških 

naseljih, kjer tudi ni primerno graditi le enostranske pločnike. 
9. Avtobusna postaja naj se zgradi preko železniške postaje in naj se sprejme 

nekoč dana ponudba Slovenskih železnic, da za ta namen brezplačno prispeva 
potrebna zemljišča. 

10. Zgradi naj se nov most pri Planiki, stari naj se uporabi za pešce in kolesarje.  
11. Savska cesta (ki se bo že pričela graditi) naj ima obojestranski pločnik in 

širino vozišča vsaj 7 m (zaradi množice novih stanovanj v Lajhu – Standard),  
12. Šele z izgradnjo mestne prometne hrbtenice se bo mesto Kranj integriralo v 

enoten mestni organizem, povezalo bi se z njo sedaj dokaj strogo ločene 
mestne platoje Planina, Center, Savska dolina in Stražišče. 

13. Ob obnovi Jelenovega klanca naj se zemljina izkoplje do nivoja Stare ceste, 
nato naj se izdela javne garaže (ki naj se prodajo!), preko katerih se naj nato 
izgradi Jelenov klanec, ki naj se mimo Creine pod zemljo priključi na mestno 
hrbtenico oziroma notranji mestni obroč. 

omrežju -  hrbtenici  ni izvedljiv. 
6. Industrijska cesta po naši  oceni in 

predlaganem omrežju -  hrbtenici  ni izvedljiva. 
7. Jezrska cesta od Britofa naprej je prioriteta 

MOK. 
8. Priporočilo o mestnih cestah bomo kot 

izhodišče vnesli v dopolnitev strategije. 
9. Predlog avtobusne postaje na železniški postaji 

je že opredeljen v strategiji.  Dane pobude SŽ 
ne poznamo, a jo bomo ponovno preverili. 

10. Nov most je  predviden v IDR Savske ceste 
mimo Zvezde. Ker gre za tehnične rešitve  to ni 
del strategije. 

11. Savska cesta: glej odgovor 3 pri naslednjem 
vprašanju. 

12. Osnovna hrbtenica - prometna mreža  Kranja   
je opredeljena v strokovnih podlagah novega 
občinskega prostorskega načrta. V strategiji to 
povzemamo. 

13. Garaže pod Jelenovim klancem so v tem 
trenutku predrage. 

24. PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 
mobilnost 
/ Gradnja varnih 
in pretočnih 
cest 

Rok Lunar (e-
pošta) 

1. Kot širše cestno omrežje Kranja vidim največjo težavo v majhnem številu 
mostov preko reke Kokre, saj to predstavlja ozko grlo.  

2. Upam, da bosta severna obvoznica in rekonstrukcija križišča Ljubljanske in 
Savske ceste pod Jelenovim klancem vsaj nekoliko omilila prometne zastoje 
v urnih konica na Oldhamski cesti in Cesti Staneta Žagarja. 

3. Ob pregledu predlogu ureditve krožnega križišča Ljubljanske in Savske ceste 
pod Jelenovim klancem ugotavljam, da je krožno križišče na omenjenem 
prostoru res težko umestiti in, da je načrtovalec s ciljem oblikovanja 
krožnega križišča uporabil nekatere kompromisne rešitve, ki postavljajo pod 
vprašaj smiselnost izvedbe križišča v taki obliki. Širina ločilnih otokov na 
mestu prehoda za pešce morajo biti vsaj 2 m, kar po moji oceni (ocenjujem 
po prikazani skici, ki ni v merilu) ni doseženo. Zato je prometna varnost na 
prehodih močno poslabšana. S kakšnim razlogom se ohranja dvosmerni 
priključek Stare ceste in s tem potrebnega umeščanja semaforja v 

1. Predvideva se mostova na severni obvoznici 
in vzhodni vpadnici ter brv v območju starega 
mestnega jedra. 

2. V vprašanju je že odgovor. 
3. Semaforiziranega križišča Ljubljanske in 

Savske ni bilo možno umestiti zaradi 
prekratkega pasu za levo zavijajoča vozila iz 
smeri Jelenov klanec in nevarnega priključka 
Stare ceste direktno na križišče. Odločitev o 
dvosmernem priključku Stare ceste je bila 
zaradi križišča Ljubljanske in Ceste Iva Slavca, 
kjer ni možno umestiti pasu za levo zavijajoča 
vozila na Ljubljanski cesti (zastoji na Jelenovem 
klancu). V kolikor bo Stara cesta v bodočnosti 
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neposredno bližino krožnega križišča? Ureditev bi bila dosti bolj 
transparentna, če bi, glede na predvideno majhno obremenitev omenjene 
lokalne ceste, v krožnem križišču omogočali le enosmerno priključevanje, 
dostop do Stare ceste pa bi bil omogočen preko Ceste Iva Slavca. Postavlja se 
vprašanje primernosti oblike križišča, glede na razpoložljiv prostor. Laična 
javnost v zadnjem časi pogosto favorira izvedbo krožnega križišča tudi na 
mestih kjer le-to ni primerno. Ali je bila prometno preverjena tudi varianta s 
semaforiziranim križiščem? 

4. Krožno križišče na Kidričevi cesti se na prvi pogled zdi primerna rešitev. Tako 
oblikovanje križišča namreč predvsem pri križiščih z potekom prednostne 
smeri v krivini rešuje probleme v zvezi jasnosti poteka prometnih tokov, 
vendar pa glede na to, da se križišče nahaja v bližini dveh semaforiziranih 
križišč taka oblika ni ustrezna. Ena od redkih slabosti krožnih križišč v 
primerjavi s semaforiziranimi je ta, da kolone iz sosednjih križišč blokirajo 
delovanje celotnega križišča, kar pa se v danem primeru že sedaj 
vsakodnevno dogaja. Poleg tega je rešitev problematična tudi zaradi velikega 
števila pešcev, saj osnovnošolci, dijaki in študenti ravno v času jutranje 
konice prečkajo vozišče regionalne ceste. Iz teh razlogov menim, da bi bila 
izvedba s semaforiziranim križiščem primernejša. 

5. V strategiji pogrešam ureditev križišč na Likozarjevi cesti (s Cesto talcev in 
Ručigajevo cesto) in Cesti Jaka Platiše, ter povezovalno cesto Planine in 
ceste ob Qulandiji (južno od pokopališča).  

6. Omenjeni križišči na Likozarjevi cesti sta po prometnih kriterijih verjetno še v 
redu, po kriteriju prometne varnosti pa ne (slaba preglednost, velike vozne 
hitrosti, dolgi prehodi za pešce). Veljalo bi razmisliti o rekonstrukciji križišč v 
mini krožna križišča in/ali o izvedbi ukrepov za umirjanje prometa, npr. 
prometnih otokov (umirjanje prometa, varnejše prečkanje pešcev). 

7. Križišče na Cesti Jaka Platiše je bilo že prej nevarno, saj vozila, ki prečkajo 
cesto peljejo preko 4 voznih pasov, kar ni prometno varna rešitev a prej 
zaradi majhnih prometnih obremenitev priključka ni prihajalo do večjih 
prometnih nesreč. Z izvedbo povezovalne ceste in s tem občutnim 
povečanjem prometa se je prometna varnost v križišču močno poslabšala. 
Poleg tega je v Zakonu o varnosti v cestnem prometu navedeno, da morajo 
biti prehodi na cestah z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno 
smer urejeni s semaforji in primerno osvetljeni, čemur v primerih prehodov 
preko Ceste Jaka Platiše ni zadoščeno. Potrebna bi bila rekonstrukcija križišča 
v obliki krožnega ali semaforiziranega križišča (izdelati bi bilo potrebno 
študijo optimalne ureditve križišča). V primeru izvedbe krožnega križišča, bi 
bilo nasprotna vozna pasova na cesti Jaka Platiše smiselno ločiti z ločilnim 
otokom. Podobno študijo bi bilo potrebno narediti tudi za križišči Ceste 
talcev pri pokopališču.  

dostopna iz drugih smeri (obvoznica? 
Koroška?), bo smiseln dvosmerni priključek z 
majhnimi stroški preurediti v enosmerni 
izvozni, toda še vedno semaforiziran zaradi 
varnosti. Obstaja možnost prepovedi  prometa  
tovornjakov s priklopnikom skoti to križišče, 
ker križišče leži v širšem zaščitenem območju 
starega mestnega jedra. 

4. Rekonstrukcijo Kidričeve pripravlja DDC, ker je 
državna cesta. IDP ceste je pri ZD predvideval 
krožno križišče. MOK je pri PTI naročila 
prometno študijo, ki ugotavlja, da je zaradi 
popoldanske konične prepustnosti mogoče 
samo semaforizirano križišče. Projektant PZI 
trenutno pripravlja novo rešitev. 

5. V križišču Ceste Jaka Platiše in Ceste Rudija 
Šeliga se trenutno namešča začasno montažno 
krožišče, v pripravi pa je PZI semaforizacije 
križišča. Krožišče ni smiselno, ker bi moralo biti 
dvopasovno (prostorske možnosti - dostopi do 
blokov preblizu križišča, potrebno zgraditi 
podhode), ker je Cesta Jaka Platiše 
štiripasovnica. Priključek ceste Talcev je slabo 
rešen zaradi prostorskih možnosti. Za križišče 
Likozarjeve in Ceste Rudija Šeliga je bila 
izdelana IDR v okviru vzhodne vpadnice za 
varianti semaforizirano in krožno križišče (obe 
varianti zahtevata rušitev objektov).  

6. V obeh križiščih glede prometne varnosti ne 
zaznavamo odstopanj od podobnih križišč na 
drugih lokacijah. Konkretno smo v križišču 
Likozarjeve ceste in Ceste talcev zaradi slabe 
preglednosti namestili prometno ogledalo. 
Zaradi pomanjkanja prostora v obeh primerih 
ni možno postaviti mini krožišča. Za izvedbo 
otokov za umirjanje prometa bi ravno tako 
potrebovali dodatna zemljišča, ki bi jih pa na 
situacijo bližine stanovanjskih objektov 
verjetno težko pridobili. 

7. Glej 5. 
 

25. PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 

Vitomir Gros, 
dopis 

• Nuestrezno urejanje Savske ceste, (podrobno v dopisu) 

• Pripombe na način urejanje stopnišča na kolodvor 

Projekt bo MOK izvajala v letošnjem letu in dokončal 
naslednje leto. Ker se pripomba se nanaša na način 
izvajanja projekta,  smo jo  posredovali na Oddelek za 
razvoj in investicije.  
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26. Iztok Humar • Mene danes bolj zanima teh 300 milijonov evrov, ki jih bo g. Hočevar dobil – 

to je impozantna številka, ki je mi nismo v stanju s podražitvami doseči, česar 

pa ne bomo mogli doseči, ker nas pri tem omejuje država.  

• Pred tremi leti sem napovedal, da bo v Kranju prometni infarkt, da bomo na 

cesti stali in res že nekaj časa od 15.-17. ure na cesti samo stojimo.. Poglejmo 

npr. samo tale most pri Supernovi, ki so ga celo poletje popravljali, čisto  

zgrešeno je narejen, smerno vozišče je ožje od pločnika, kje ste to videli. Če 

bomo take stvari delal po tri-štiri mesece, ne bomo daleč prišli.  Ni samo 

vzhodna obvoznica taka šibka točka niti proti Šenčurju in obratno se ne da 

normalno peljati. Od enega do drugega rondoja se stoji in to že dopoldan.  

• Vzhodni dostop in severna obvoznica sta priortetni 
naložbi na področju  prometne infrastrukture.  

• Viri financiranja so različni glede na kategorizaicjo 
ceste. Severno obvzonica je državna, vzhodna bo 
strošek občine.  

 

27. Predstgavnik SK 

na okrogli mizi za 

okolje 

Pretočnost je en od predpogojev za odločitev o nakupu stanovanja ali podjetnika, 

da bo lociral svoje poslovne prostore. Ustanavljanje novega podjetja v MOK pa je 

predpogoj za odločitev o nakupu stanovanje. Zato je zelo pomembno to 

pretočnost povečati, in s tem bi lažje konkurirali ostalim občinam, ko se bomo 

ponujali kot kraj bivanja in dela.  

• Pomanjkljivosti in zaostanka v celostni prometni 
politiki Kranja se zavedamo, zato v strategiji 
predlagamo takojšnjo izdelavo »Zasnove trajnostne 
prometne politike MOK« (ukrep 1.4. Prometna 
dostopnost in trajnostna mobilnost), ki bi 
odgovorila  na dileme , ki jih izpostavljate. 
Vzporedno se rešujejo najbolj pereče točke. 

28. Franc Pogačnik 
(e-pošta) 

• V strategiji je govora o sodobnih ulicah in cestah (upam da ne spet okrašenih 
s kačjimi glavami, granitnimi ploščami, itd.), ne omenja se pa niti z eno samo 
besedo, da imamo v tej isti občini makadamske, pozimi smrtno nevarne 
ceste, ki niso vredne svojega imena- cesta v vas Njivica, medobčinska cesta 
Nemilje - Topolje, pa še kaka bi se dala dobiti.Popolna ignoranca podeželja 
torej! 

29. F. Bertoncelj, KS 
Podblica 

• Rad bi  opozoril, da v MOK obstaja tudi KS Podblica.Pri nas pa še vedno 

obstaja taka cesta, ki ne prenese tovornega prometa nad 7,5 ton. Res smo 15 

km od Kranja, ampak glede  cestne infrastrukture, komunalne smo 

popolnoma zapostavljeni.  

• Potrebe po izboljšanju ceste infrastrukture so po 
celi občini.Strategija vključuje ukrep Gradnja varnih 
in pretočnih cest/ 12.a Sistematična obnova in 
ureditev lokalnih cest. Osnovno načelo je, da se 
urejajo sočasno z izgradnjo komunalne 
infrastrukture in preostalo v skladu s proračunskimi 
možnostmi.  

• Po podatkih Oddelka za razvoj in investicije se 
cesta Njivica trenutno nahaja v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. Ocenjujemo, da se bodo 
dela pričela izvajati še v letošnjem letu. Cesta 
Nemilje – Topolje pa se vzdržuje v sklopu rednega 
vzdrževanja. Komunala cesto 3x letno nasipa, pluži, 
posipa,… 

30. 

 mobilnost 
/ Gradnja varnih 
in pretočnih 
cest 
 

Hermina Kranjc 
(e-pošta) 

• Izgradnja nove ceste in pločnikov skozi vas  Mavčiče:   V Mavčičah se nahaja 
tudi podružnična šola Orehek, in vsi se zavedamo kaj to pomeni: 
vsakodnevno nevarno hojo otrok iz vasi Mavčiče do podružnične šole. In 
skladno s Zakonom o osnovni šoli (56.člen) ima učenec pravico do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od 
osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za 
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo. In na cesti skozi Mavčiče je varnost učenca v šoli ogrožena.  

• V strategiji ne navajamo konkretnih naložb, saj so 
to stvar letnih in večletnih operativnih programov 
izgradnje cest. Obnova lokalnih cest je sestavni del 
ukrepa 1.4. Prometna dostopnost in trajnostna 
mobilnost/ 12 a Sistematična obnova in ureditev 
lokalnih cest. Po podatkih Oddelka za razvoj in 
investicije se predvideva del nadaljevanje 
rekonstrukcije ceste Mavčiče-Labore po odsekih. 
Trenutno se obnavlja odsek Drulovka-Breg. Širitev 
ceste skozi Mavčiče bo zahtevala rušitve objektov. 
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31. Branko Mesec, 

Jože Frelih 

• Ukrepi za zmanjšanje prometa skozi naselja Bitnje, Žabnica;   

• Ukrepi za rešitev prometa znotraj naselij (preozke ceste v naseljih za povečan 
obseg prometa) (priloga 2), 

• Predvideva se nova trasa ceste Škofja Loka – Kranj. 

• Silovit razvoj cestnega prometa povzroča težave na 
stranskih cestah v naseljih, ki so postale preozke. 
Omenjeni problem se rešuje postopoma in sicer na 
način, da na področjih, kjer se odločamo za posege 
v ceste, v kolikor so na razpolago zemljišča, 
razširimo tudi cesto, zgradimo pločnik, kolesarsko 
stezo. 

32. Skupina občanov • Povečanje varnosti, reda in spoštovanja CPP • Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: Doda se nov projekt (83) Občinski 
program varnosti-OPV (83) (MOK) kot tretji 
sklop ukrepa 5.4. Varna občina  

33. F.Šter Gradnja ločenih desnih pasov na cestah (večja pretočnost in varnost) 
Proti enosmernim ulicam samo za stanovalce, ki izrabljajo javne površje za 
parkiranje; 

• Po strokovnem mnenju  Oddelka za razvoj in 
investicije os javne površine namenjene vsem in v 
Kranju ne vemo za primer, da bi bile enosmerne 
ceste namenjene samo stanovalcem. Parkirišča 
okoli stanovanjskih blokov postopoma prehajajo 
zasebno last v okviru določitve funkcionalnih 
zemljišč.  

34. Žiga Lokar • Javno razsvetljavo bi lahko uredili s pomočjo LED in sončnih celic. Investicija 
bi se povrnila zelo hitro. Z domiselnim oblikovanjem takih luci bi bile lahko 
poleg glavne funkcije tudi svojevrstna atrakcija. S cim manj svetlobnega 
onesnaženja. 

• V izvedbenem načrtu strategije smo na str. 83 
zapisali, da se ob obnovi in ureditvi lokalnih cest 
uvaja javna razsvetljava, ki zmanjšuje svetlobno 
onesnaževanje in ima nižjo porabo električne 
energije (project 12b, str. 83)Trenutno koncesionar 
pripravlja operativni program javne razsvetljave v 
MOK, ki bo zajemala načrt zamenjave potratnih 
svetil s svetili, ki zadoščajo uredbi o svetlobnem 
onesnaževanju. MO Kranj je v preteklih letih z 
zamenjavo svetil že znižala porabo električne 
energije tako da ocenjujemo, da bomo nekako 
dosegli 44,5 kWh/ prebivalca letno. 

35. Vitomir Gors 
(e-pošta) 

• Avtobusna postaja naj se zgradi preko železniške postaje in naj se sprejme 
nekoč dana ponudba Slovenskih železnic, da za ta namen brezplačno 
prispeva potrebna zemljišča. 

 

• V strategiji predvidevamo Potniško središče Kranj, 
kjer se na lokaciji sedanje železniške postaje 
združita tako avtobusno kot železniško postajališče. 

36. Žiga Lokar • Pri nacrtovani novi železniški postaji po skici izgleda, da se stara zelezniska 
postaja ohrani, na mesto kjer je sedaj parkirisce pa se doda novi kompleks. Je 
to planirano takole, ali naj bi se porusilo tudi staro postajo? Ce rusenja stare 
postaje ne bo, se z nacrtom zelo strinjam. Postaje se mi zdi precej skoda, saj 
je lep primerek (sploh ce ne bi bila porisana z grafiti).  Prav tako upam, da bo 
zagotovljeno dovolj veliko stevilo parkirnih mest, da bi se lahko kdo pripeljal 
z avtom do postaje in nato nadaljeval pot z vlakom ali avtobusom. 

• Da, načrtovano je, da se stara železniška postaja 
ohrani.  

• Na območju potniškega središča je predvidena tudi  
parkirna hiša. 

37. 

PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 
mobilnost/ 
Sodoben, 
učinkovit in 
okolju prijazen 
javni potniški 
promet 

Branko Mesec, • Ponovna vzpostavitev železniške postaje v Žabnici;    Dolgoročno  se predvideva vzpostavitev primestne 

železnice, ki bo posledično pomenila tudi možnost 
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Jože Frelih urejanja železniške postaje v Žabnici. Izgradnja 

železniške postaje je v pristojnosti države oz. upravljavca 

Slovenske železnice. 

38. Bojan Flander 
(e.pošta) 

• Avtobusna postaja in Koroška cesta - to mislim, da je bilo že v eni anketi 
izpostavljeno kot najbolj črna točka Kranja in tudi jaz se s tem zelo strinjam.  

• Potniško središče je v strategiji v izvedbenem 
načrtu str. 83  predvideno kot projekt javno-
zasebnega partnerstva  do leta 2014. 

39. Vitomir Gors 
(e-pošta) 

• Razmišlja naj se po vzoru nekaterih mest o brezplačnem prevozu potnikov 
od avtobusno – železniške postaje do mestnega središča.  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• V sedanji obliki strategija predvideva proučitev 
možnih finančnih  ugodnosti za javni promet v 
MOK. 

 

40. Alpetour d.d. 1. Področje javnega mestnega promet nima v strategiji pomembnejšega 
mesta. Več pozornosti posvetiti vzpostavitvi sistema javnega mestnega 
potniškega prometa, ki bi s svojo konkurenčnostjo v ceni in s svojo 
kakovostjo zagotovil preusmeritev občanov z uporabe osebnih vozil na 
javni potniški promet. Pomen mestnega prometa povečuje še zlasti 
dejstvo, da se predvideva izgradnja potniškega središča na mestu 
sedanje železniške postaje. 

2. Kljub dejstvu, da tudi odgovorni ne ukrepamo radi v smeri zmanjševanja 
obremenitve okolja v korist družbenega trajnostnega razvoja takrat, ko 
bi s sprejetimi ukrepi dotaknili zmanjševanja uporabe osebnih vozil, bo 
vendarle potrebno upoštevati Kyotski protokol. Zato ponovno 
izpostavljam pomembnost skupnega projekta o vzpostavitvi mestnega 
prometa, ki bi ga opravljali s srednje velikimi vozili Hydra city na 
plinski pogon (vedno več jih uporablja Švedska, Italija, Avstrija).  

3. Kot drugo je potrebno upoštevati, da se ocenjuje, da bo starejša 
populacija v letu 2020 predstavljala kar 18 % vsega prebivalstva.  V tej 
zvezi bi bilo potrebno že v strategiji razvoja opredeliti koncept 
postavitve in zagotavljanja primernih poti mestnega prometa, ki bi 
upoštevala tudi realizacijo največjih predvidenih razvojnih projektov. 
Mestni promet prihodnosti bi moral biti učinkovit in pa zlasti okolju 
prijazen.  

4. V tej zvezi se nam zdi problematična gradnja parkirišč za obiskovalce v 
samem centru mesta. Parkirišča v centru mesta naj bi zagotavljala 
parkiranje vozil stanovalcev, saj bomo s tem življenje v mestnih jedrih 
lažje zadržali. Parkirišča za tiste ki v mesto prihajajo ali iz mesta 
odhajajo pa naj bi bila locirana v bližini železniške in avtobusnih 
postaj, izven mesta. Učinkovit mestni promet pa bi moral zagotavljati 
ustrezne povezave s potrebami mobilnosti prebivalstva.  Takšne so tudi 
zgledi zahodnih mest, ki so na tak način svoja mestna središča  sprostili. 

5. Kot izvajalec javnega linijskega in mestnega potniškega prometa 
pripominjamo, da bo obsežna gradnja parkirišč v mestu samem in 
selitev avtobusne postaje iz centra mesta zanesljivo vplivala na 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
1. Strategija opredeljuje izhodišča za pristop  k 

urejanju javnega prometa, konkretizacija bo 
opredeljena s podrobnejšim dokumentom 
»Zasnova trajnostne prometne politike MOK« 
(1.4./11). 

2. Alpetour d.d. kot izvajalca koncesije javnega 
potniškega prometa pričakujemo konkreten 
predlog za vzpostavitev  mestnega prometa s 
Hydria city vozili. 

3. Priporočilo za vzpostavitev primernih poti 
mestnega prometa upoštevajoč predvidene večje 
razvojne projekte  bomo upoštevali v predlogu 
strategije. 

4. Načrtovane gradnje parkirnih hiš in parkirišč ob 
mestnem jedru ostanejo zaradi zagotavljanja 
vitalnosti mestnega jedra. 
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nadaljnji upad števila potnikov, še zlasti brez dobro in poceni 
organiziranega mestnega prometa.  

41.   Mag. Slavko 
Brinovec 

• Potrebna je boljša prometna politika in prometni sistem:    pretočnost iz 
enega v drug del mesta,  namesto parkirnih hiš v parkih koncept «mesto 
brez avtomobilov«, in javni promet, ki hitro prepelje iz mesta; javna 
parkirišča v bližini javne infrastrukture; veča skrb železnici in 
železniškemu prometu;  umestitev   hitre  železnica lokacija in 
smiselnost gradnje potniškega središča v kolikor bo prišlo do drugačne 
umestitve hitre železnice 

• Pomanjkljivosti in zaostanka v prometni politiki 
Kranja se zavedamo, zato v strategiji predlagamo 
takojšnjo izdelavo »Zasnove trajnostne prometne 
politike MOK« (ukrep 1.4. Prometna dostopnost in 
trajnostna mobilnost), ki bi odgovorila na dileme , 
ki jih izpostavljate, vključno z reševanjem 
prometnih tokov z Ljubljano.  »Mesto brez 
avtomobil je sicer zaželen cilj vsakega mesta, a  
menimo, da je v naslednjih 10 letih še neizvedljiv.  

• Določene prometne težave je potrebno reševati 
takoj (mestno jedro), zato so potrebne tudi 
parkirne hiše. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
Opis  projekta Potniško središče in hitra železnica 
bomo dopolnili  z opisom,« da  se načrtuje 
povezava potniškega središča z bodočim 
postajališčem hitre železnice na Zlatem polju. 
Večina primestnega prometa se bo odvijala na stari 
železnici,  hitra železnica prav tako ne bo 
realizairana na kratek tok ( 10-15 let), zato je  
potniško središče pa je treba urediti prej. 

42. PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 
mobilnost/ 
Gradnja 
parkirnih hiš in 
urejanje 
mirujočega 
prometa 

J. Frelih • Kranj ima specifičen položaj in vedno smo opozarjali, da ne vodimo prometa 

v mesto in delati garažno hišo z uvozom iz centra mesta. Potem je ves 

promet v mestu. Vhode v garažne hiše smo imeli možnost narediti na 

obrobju in tako ne bi obremenjevali centra. Politika je  vodila urejanje 

prometa, ne stroka.  

• Kar zadeva ceste – gradbeniki danes ne znajo narediti niti košarastega loka 

(vsi so prelomljeni) niti prehodnice – kar je osnovna matematika cestnih 

gradenj (pri Qlandiji, most pri Supernovi,..) 

• Osnova nadaljnje zasnove prometne politike je 
osnovna hrbtenica - prometna mreža  Kranja   
opredeljena v strokovnih podlagah novega 
občinskega prostorskega načrta. Hkrati so 
opredeljene parkirne hiše na lokacijah ožjega 
mesta, kjer so potrebe zaradi zagotavljanja 
vitalnosti mesta največje. 

• Vsaka gradnja cest poteka na podlagi projektno 
tehnične dokumentacije. 
Glej  tudi naslednji odgovor. 

43.   Skupina občanov • Reševanje prometne in parkirne problematike (parkirne hiše) bi morali 
razširiti na območjen cele občine, predvsem starejša naselja. Pripraviti 
program gradnje parkirnih hiš. 

• Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 

strategije: Pod ukrep 1.4. Prometna dostopnost 
in trajnostna mobilnost / Gradnja varnih in 
pretočnih cest  bomo dodali izdelavo 

dolgoročnega programa gradnje parkirnih hiš na 
območju celotne občine. S to strategijo prednostno 
opredeljujemo gradnje na območju ožjega dela 
mesta, kjer je največ potreb . Garažne hiše občina 
ne financira iz proračuna temveč po javno-
zasebnem partnerstvu, zato morajo biti izgradnje 
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tudi ekonomsko opravičljive. 

44. Bojan Flander 
(e.pošta) 

• Kranj ni prijazen za pešce in kolesarje. Prehodi iz enega dela mesta v 
drugega peš ali s kolesom so neustrezni in nevarni.  Še posebej 
problematične so ulice in prehodi: Stošičeva ulica -> Bleiweisova cesta – 
Koroška – Slovenski trg  : Ni pločnikov, ni kolesarske steze, preozki vozni 
pasovi, parkirani avtomobili in avtobusi..Nujna je prenova Koroške ceste 
(problemi in rešitve so podrobno opisane v dopisu in skici spodaj. 

45. Marjan Bajt 
(dopis) 

• Dopolniti in nadgraditi koncept  kolesarsko prometne politike: dobra mreža 
kolesarskih poti je zelo pomemben dejavnik sodobne celovite prometne in 
okoljske politike. V načrtovanje ceste je nujno vključiti načrtovanje 
kolesarskih poti, stez in mirujočega kolesarskega prometa. Ni dovolj, da 
opremljamo le mestne ulice in ceste, občanom v radiu do 10 km iz mesta je 
potrebno omogočiti varen dostop iz mesta do primestnih naselij. S 
kolesarskimi potmi je potrebno opremiti vse vpadnice v  Kranj, pri čemer je 
pomembno, da so poti med seboj povezane. Danes nekatere poti v Kranju 
nastajajo,a niso dokončane. Obstajajo nekatera neurejena in zelo nevarna 
križanja s prometno zelo obremenjenimi cestami (Ljubljanska cesta pri 
Orehku, vzhodna obvoznica pri Planet Tušu,..). Ne smemo čakati na žrtve,  da 
se bo kaj premaknilo. Glej priložene detajle. 

46. Rok Lunar • V vašem programu pogrešam celostno ureditev kolesarskega prometa, ki je 

sedaj rešeno zgolj parcialno in je zelo perspektivno. 

47. Jože Dolhar • Ureditev kolesarske steze Kranj – Predoslje (Rupovščica – Kokra) 

• Strinjamo se z ugotovitvijo,  zato strategija že  
predvideva pospešeno gradnjo kolesarskih poti 1.4. 
Prometna dostopnost in trajnostna mobilnost// 
Mreža kolesarskih poti. Cilj je do 2023  izgraditi 30 
km kolesarskih  poti. 

• Načrtovanje širšega  koncepta kolesarske politike 
bo  del  študije/ koncepta Zasnova trajnostne 
prometne politike (Oddelek za prostor). 

• Hkrati pa strategija nalaga  obveznost, da MOK  
kolesarske poti gradi skupaj z obnovo cest  povsod, 
kjer je to možno. 
 

48. 

PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 
mobilnost/ 
Mreža 
kolesarskih poti 

Žiga Lokar • Za povezovanje mesta in okolice bi bilo smiselno zgraditi nadhod (zraven pa 
se nadvoz za kolesarje) cez cesto, ki poteka med delavskim mostom in 
kroziscem pri Merkatorju. Obcasno je, tudi zaradi Qlandije in Planeta Tus, 
gneca izjemno velika, tudi zvecer. 

• Tam so sedaj semaforji; reševanje tega odseka bo 
potekalo skupaj s 4-pasovno vzhodno obvoznico. 

49. Robert 
Podvratnik 

• Neurejo okolje med pokopališčem in Planino 71, 72, 73,74;  • Vprašanje smo posredovali v reševanju na ORI. 

50. 

PU 1 1.4. Prometna 
dostopnost in 
trajnostna 
mobilnost/ 
Razno 

Rok Lunar • Pozdravljam tudi vašo rešitev izvedbe invalidskih klančin v križiščih in upam, 

da boste z ureditvijo le-teh nadaljevali. V zvezi s tem sem razočaran nad 

povezovalno cesto med Cesto Jaka Platiše in regionalno cesto (mimo planeta 

Tuš), kjer je invalidskih klančin ni (robnik je pogreznjen le na mesu prehodov 

za kolesarje). 

• MO Kranj  v sklopu vzdrževanja cest vsako leto 
uredi določeno število invalidskih klančin oz. 
spustov iz pločnika na cestišče.  Te aktivnosti 
se bodo še nadaljevale. 

51.   Jaka Planinc  
(e-pošta) 

• Pripomba na način posipavanja ,čiščenje pločnikov,stopnic med Planino, 
Kokrškim mostom,,. Priložil fotografije 

Ni vezano na strategijo, pripombo smo posredovali 
izvajalcu - Komunali Kranj.  

   1.3. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV  

52. PU 1 Ukrep 1.2. 

Trajnostna raba 

naravnih virov 

Humar • Glede pitne vode imam tudi svoje mnenje – ko sva šla pred desetletji z 
očetom na Storžič, okoli  Čemšenika je voda kar brizgala iz tal, travnikov, in to 
smo v glavnem uničili. Lahko bi jo prodajali  po celi Sloveniji,  čez  nekaj let 
nam bodo vodni viri presahnili, če bo  šlo tako naprej. 

• Strategija predvideva vrsto aktivnosti za varovanje 
obstoječih in potencialnih vodnih virov (Ukrep 1.2. 
Trajnostna raba naravnih virov in spremljanje 
stanja okolja (str. 82,4). 
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53. Branko Mesec, 

Jože Frelih 

• Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, preskrba z zdravo pitno vodo, sanacija 
poplavnih območij, regulacija potokov in hudournikov, odvajanje površinskih 
vod ob nalivih (priloga 1) 

• Naložbe v okoljsko infrastrukturo bodo sledile že 
sprejetim operativnim programom. 

• Sanacija poplavnih območij in regulacija potokov in 
hudournikov so v pristojnosti države, ARSO, kljub 
temu pa smo v strategiji pod ukrepi 1.2. Trajnostna 
raba naravnih virov in spremljanje stanja okolja 
predvideli »Varstvo pred škodljivimi vplivi voda«, 
kjer bomo skupaj z RS izvajali preventivne ukrepe. 

54. Jože Dolhar • Večja skrb ARSO za vodotoke v Predosljah:  čistiti nanose peska v Belci, 

sanacija vodotokov Suha Predoslje, saj so v poletnih mesecih možne okužbe. 

• To spada pod pristojnost ARSO, ki skrbi za 
odvoze nanosov. 

55. Humar • Glede pitne vode imam tudi svoje mnenje – ko sva šla pred desetletji z 
očetom na Storžič, okoli  Čemšenika je voda kar brizgala iz tal, travnikov, in to 
smo v glavnem uničili. Lahko bi jo prodajali  po celi Sloveniji,  čez  nekaj let 
nam bodo vodni viri presahnili, če bo  šlo tako naprej. 

• Strategija predvideva vrsto aktivnosti za varovanje 
obstoječih in potencialnih vodnih virov (Ukrep 1.2. 
Trajnostna raba naravnih virov in spremljanje 
stanja okolja (str. 82,4). 

56. Odbor za 
prostorsko 
urejanje in 
gospodarsko 
infrastrukturo: 

• Graditi energetsko varčne objekte   • Znotraj ukrepa trajnostna raba naravnih virov je 
predviden poseben program 1.2.3. Uvedba 
trajnostnih pogojev in meril za gradnjo objektov , 
kjer predvidevamo uvajanje okoljskih pogojev za 

gradnjo objektov (vezano tudi na že sprejeti 
Lokalni energetski koncept  ).  

• Hkrati je v postopku ustanavljanja Lokalna 
energetska agencija, katere naloga bo spodbujati in 
informirati občane, podjetja in javne subjekte za 
učinkovito rabo energije in uvajanje obnovljivih 
virov energije.  

57. 

in spremljanje 

stanja okolja 

Jože Dolhar • K sodelovanju pri strategiji predalga vključitev ZVNRS, ZVKDRS, ARSO, 

Energetske agencije, OOZ Kranj 

• Sodelovanje priprave strategije kakor tudi njena 
javna obravnava je bila odprta za vse, tudi 
organizacije katere navajate. MOK sodeluje z vsemi 
od navedenih institucij. 

   1.5. ZELENI KRANJ  

58. Bojan Flander • V vseh večjih mestih imajo solidno urejene parke, v Kranju pa pogrešam 
takšne površine.Imamo majhen La ciotat park in Prešernov gaj, to je pa 
skoraj že vse, kar je zelenih površin v mestu 

59. F. Šter • Predlaga več parkov, več brvi za pešce in kolesarje čez Kokro,sprehajalne poti 
ob vodi Primskovo-Britof, 

• Predlog je že zajet v ukrepu 1.5. Zeleni Kranj (str. 
85), kjer je predvidena izdelava celovitega koncepta 
načrtovanja, urejanja in upravljanja zelenih površin, 
kamor sodijo tudi mestni parki. 

• Predvidena je brv Planina – Pungart; Glej  Ukrep 
4.2. Stari Kranj – dostopen in urejen Kanjon 
Kokre 

60. 

PU1 Ukrep 1.5. 

Zeleni Kranj/ 

Zeleni sistem 

Vitomir Gors 
(e-pošta) 

• Na podeželju mora MOK urediti mnoga zanemarjena središča naselij in vasi 
in že enkrat dograditi povezovalne ceste, ki še manjkajo, tudi proti 
sosednjim občinam. 

• Pod ukrepom 1.5. Zeleni Kranj predvidevamo, da 
vsako drugo leto celostno pristopimo k urejanju 
vasi in njihovih vaških jeder.. 

61. PU1 Ukrep 1.5. 
Zeleni kranj/ 

Uroš Korenčan 
občan 

• Na Str. 20 je ugotovitev glede vplivov kmetijstva na Sorškem polju na okolje 
zelo določna – odebeljen je tekst negativne posledice na tla, podzemne 

• Predpisov glede uporabe fitofarmacevtskih 

pripravkov ne sprejema občina, ampak  država; za 
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Celostno 
urejanje vasi in 
ambientov 

vode ... manjka pa odebelitev besed in zrak. Navedene ugotovitve 
monitoringa so preseganje. In vendar v uvodnem delu poglavja 2.7 Podeželje 
in kmetijstvo (prva alineja, zadnji stavek) piše: »Kranjsko podeželje ni več 
zgolj samo kmetijski prostor, čeprav prav kmetovanje skrbi za krajino in 
identiteto.«  

• SORRY, ampak to ne gre! 1. Gre za kontradikcijo med ugotovitvami 
monitoringa in to trditvijo, razen če razumemo negativne pojave, kot je 
pretirana uporaba fitofarmacevtskih pripravkov (zastrupljanje zemlje, 
podtalnice in življa) ter povzročanje neznosnega smrada čez celo leto, kot 
»skrb za krajino«. In 2. Trditev, da kmetovanje v Mestni občini Kranj skrbi za 
identiteto, se mi zdi tudi hudo privlečena za lase. Ne, hvala. 

• Predvsem pa se sprašujem, kje so ukrepi, ki bi zaustavili zaskrbljujoči 
negativni vpliv kmetijstva na okolje v KR občini (599 kmetij od tega 7 
ekoloških!!!)?  Ukrep na str. 44 »Zeleni Kranj« se s tem ne ubada. Nekaj 
malega najdem na 82. Strani v ukrepu 1.2, a kaj naj bi bili ukrepi posebne 
skrbi za zmanjševanje intenzivnosti kmetovanja ni pojasnjeno – gre za ukrep 
investitorja MOK in upravljalca Komunale Kranj – se pravi da ni nikakršnih 
obetov iz tega ukrepa. Naslednji ukrep na isti strani napoveduje reden 
monitoring in ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja tal. Mislim, da bi morda 
sodil kak konkreten ukrep z spodbudami v Celostno urejanje vasi in 
ambientov –str. 85.  

izobraževanje v zvezi z njihovo rabo skrbi Kmetijska 

svetovalna služba pri KGZS, KGZK- Določeni 

pripravki se lahko  prodajo samo tistim 

kmetovalcem, ki imajo opravljeno izobraževanje v 

zvezi z njihovo uporabo. Po strokovnem mnenju 

Oddelka za razvoj in investicije MOK  se stanje na 

tem področju ureja oz. izboljšuje; za ekološko 

kmetovanje se je resda odločilo malo kmetovalcev, 

vendarle to ne pomeni, da pa vsi klasični 

 kmetovalci nadpovprečno onesnažujejo okolje;  

Kmetijstvo nedvomno skrbi za izgled naše kulturne 

krajine. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
Predlaga se, da se v doda nov program  »Spodbude za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
» ter za to nameni 3.000.000 EUR v celem obdobju oz. 
200.000 EUR na letni ravni, kjer se še posebej spodbuja 
ekološko in integirrano pridelavo. 
Beseda   »identiteta« se nadomesti z izrazom »kulturna 
krajina«. 

62. PU1 Ukrep 1.5. 
Zeleni kranj/ 
Celostno 
urejanje vasi in 
ambientov 

Branko Mesec, 

Jože Frelih 

• Aktivno se vključiti v sprejemanje zakona o prepovedi (omejitve) vnosa GSO v 
kmetijstvo v naši občini 

• Svet MO Kranj je že leta 2007 obravnaval to 

problematiko in sprejel ustrezne sklepe, ki so bili  

posredovani  Vladi RS, Državnemu zboru RS in 

Inštitutu za trajnostni razvoj.  Tedanji sklepi: 

1. Mestna občina Kranj poziva pristojne organe 
Republike Slovenije, da zavarujejo biološko 
raznolikost na območju naše države in preprečijo 
vnos organizmov, ki to raznolikost lahko ogrozijo.  

2. Mestna občina Kranj podpira omejevanje gojenja 
gensko spremenjenih organizmov ali njihovo 
sproščanje v okolje na območju države.  

3. Mestna občina Kranj podpira interese kmetijskih 
gospodarstev, ki želijo pridelovati pridelke brez 
prisotnosti gensko spremenjenih organizmov, da 
bodo zakonsko zaščiteni in da bo onemogočeno 
kakršnokoli onesnaženje njihovih zemljišč in 
pridelkov z gensko spremenjenimi organizmi. 
Občina podpira opredelitev zakonskih določb z 
načelom »onesnaževalec plača«.  
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63. PU1 Ukrep 1.5. 
Zeleni kranj/ 
Celostno 
urejanje vasi in 
ambientov 

Uroš Brankovič, 

Center za trajnostni 

razvoj podeželja 

Kranj 

• Opozarja na naravne potenciale (Udin Boršt, Trbojsko jezero), ki jih ima 
občina za razvoj turizma  kot za uporabo naravnih virov – lesne biomase. Z 
izkoriščanjem neonesnaženih zemljišč bi se lahko pridelovala bio hrana, zato 
je potrebno podpreti te pobude in pobude na področju kulturne dediščine, 
rabe obnovljivih virov, malo podjetništvo. Ohraniti se mora kvaliteta življenja 
na vaseh in socialna infrastruktura. 

• Strategija gradi na naravnih potencialih, ki jih 
omenjate z več vidikov: 

- Zelenega sistema – povezave mesta z naravo 
- Mreža pešpoti 
- Uvajanja obnovljivih virov energije na podlagi 

sprejetega LEK 
- Povezovanje turizma mesta in podeželje 

64.   mag. Igor Hribar 

Predsednik Sveta 

KS Kokrica 

 

• Predlagamo, da se med aktivnosti v okvir ukrepa 1.5 Zeleni Kranj posebej 

uvrsti projekt izgradnje športno-rekreativnega centra Čukova jama. Gre za 

območje ob Bobovških jezercih, ki je s prostorskimi akti občine že 

opredeljeno kot območje rekreacijskih dejavnosti, in ki je bilo po prekinitvi 

dejavnosti Turističnega društva Kokrica neizkoriščeno in brez prave vsebine. 

KS Kokrica je naročila in izdelala idejno zasnovo ureditve območja, ki bi z 

različnimi športnimi objekti, prostori za organizacijo piknikov in drugimi 

objekti ponujala urejeno in rekreacijskim potrebam občanov prirejene 

površine, ki bi zagotovile »višjo kakovost bivanja občanov, hkrati pa 

predstavljale privlačno ponudbo za obiskovalce območja MOK (Strategija 

2023, str. 44)«. Projekt je moč izvesti v okviru javno zasebnega partnerstva, 

njegovo vrednost ocenjujemo na 1.000.000 EUR, obdobje priprave in 

izgradnje pa na 3 leta začenši z letom 2010. 

 

Območje Čukove jame/ Bobovka je naravna vrednota in  

sodi pod območje Nature 2000. Velik  del zemljišča je bil 

v denacionalizacijskem postopku vrnjen bivšim 

lastnikom, kar je  bil poglaviten razlog za prenehanje 

dejavnosti TD Kokrica na tem območju. Vsi vpleteni, 

vključno z MOK in KS želelimo to zeleno območje 

ohraniti , a hkrati primerno aktivirati za rekreacijo 

občanov. V ta namen smo skupaj s Centrom za 

trajnostni razvoj podeželja septembra 2008 poskušali 

območje vključiti v projekt „Brezmejna  doživetja 

narave“ s ciljem pridobiti 90% EU sredstev za 

sofinanciranje ureditve poti in opazovalnic za ptice. Pred 

prijavo smo pripravili skupen dogovor o sodelovanju v 

projektu in zagotavljanju interesa  lastnikov  in služnosti  

zemljišč. Žal  dogovora niso podpisali vsi lastniki zemljišč. 

Zaradi navedenega ga ni podpisala tudi MOK  in 

območja Bobovka nismo vključili v prijavo na razpis in 

tudi ne v to strategijo kot samostojnega projekta. 

Menimo, da je zaradi težav z služnostnimi pravicami in 

stroški, ki so s tem povezani potreben  predhodno 

temeljit , celovit in usklajen pristop ter dogovor o 

konceptu ureditve, predvsem s strani lastnikov. V okviru 

obstoječe strategije obstaja projekt  Zeleni sistem Kranja 

in Mreža pešpoti , katere namen je povezati mesto in 

naravo v njegovi okolici. V okviru slednjega se bodo 

nadaljevala tudi prizadevanja za urejanje Bobovka. Po 

drugi strani pa že obstoječi razpisi MKGP omogočajo 

samim lastnikom zemljišč pridobivanje sredstev EU. 

PU 2:  PROSTOR ZA PODJETNE IN INOVATIVNE 

Vir pripomb: Okrogla miza, e-pošta, dopisi, pripombe  in predlogi iz razprave na mestnem svetu in odborih 

Urednik pripomb: SLAVKA ZUPAN, BARBARA ČIRIČ, STANE ŠTRAUS, ANA VIZOVIŠEK 
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 Poglavje in 
stran iz 
strategije  

Ime in številka 
ukrepa  

Ime in 
priimek 
predlagatelja 
, institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst predolg) Obrazložitev oz. 
 predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

1.  Andrej 
Polenec 
(e-pošta) 

Nikjer nisem zasledil  ukrepov pri sanaciji  starih propadajočih  

industrijskih kompleksov,kot je n.pr.  kompleks Tekstilindusa 

(zelo dvomim da bi bi progi lahko zraslo stanovanjsko naselje) 

ter propadajoči kompleks ob Inteksu  do tovarne Zvezda ,ki  je 

bil pri celostni obravnavi tudi pozabljen. 

Sanacija degradiranih urbanih območij je predvidena kot 
pomemben projekt (op. Priprave zanj  so že stekle s 
pridobitvijo mednarodnega projekta regeneracije 
industrijskih območij) pod ukrepom 2.1. Kranj –s veža, 
konkurenčna in atraktivna poslovna lokacija.  
 

2.  Vitomir 
Gros 
(e-pošta) 

Ni pravilno stališče v Strategiji, da bo MOK podpirala naložbe 
izven MOK in da MOK ne namerava konkurirati velikim 
poslovnim conam v okolici. Tako stališče je za MOK 
samomorilsko, ker bo sicer v bližnji prihodnosti MOK obdana s 
takimi conami vendar izven svojih meja, a tik ob njih. MOK se 
mora takemu divjemu razraščanju con na kmetijskih zemljiščih 
v svoji okolici skupaj z državo odločno upreti. 

3.  Boris Oblak, 
KS Bitnje 

V strategiji ni načrtov, kje bo podjetniška cona. Strategija mora biti 
usmeritev, ne samo projekti! 

4.  mag. Igor 
Hribar, 
predsednik 
Sveta KS 
Kokrica 

Če se v Kranju želi imeti podjetništvo, bo to stalo verjetno 
več. 25 ha je premalo za poslovno cono in tehnološki center. 
Glede na to, da se v Kranju tovarne bolj zapira kot odpira, je 
tu neravnovesje. 

5.  Skupina 
občanov 
(dopis) 

Občina ima kadrovski potencial za gospodarski razvoj, a zanj 
ne ustvarja ustreznih pogojev. Strogo nasprotujejo 
spremembi namembnosti iz industrijskih v stanovanjska 
območja; občina nima opredeljene lokacije poslovno obrtne 
cone;  Uresničiti , ne le načrtovati podjetniški inkubator 

• Po analizi opuščenih industrijskih in urbanih površin 
ima MOK je le teh 100 ha, zaradi navedenega je 
potrebna usmeritev v sanacijo in njihovo aktiviranje. 
Največja ovira pri tem je zelo razpršeno lastništvo, a 
kljub temu predvidevamo, da bo v sodelovanju občine 
in lastnikov možno do 2023 sanirati  vsaj 20 ha teh 
površin in jih nameniti za nove poslovne dejavnosti. 

• Občina v načrtuje zagotovitev prostora za  ureditev 
poslovnih con v površini 25 ha do leta 2013. 

• Menimo, da je skupaj 55 ha površin dovolj za 14 letno 
obdobje (to pomeni 3,9 ha/leto / na 1000 prebivalcev; 
v najbolj razvitih in dinamičnih okoljih EU je načrtujejo 
cca 1 ha/10.000 prebivalcev/leto). 

6.  Vitomir 
Gros 
(e-pošta) 

Preveriti je koristnost oziroma škodljivost rušenja obstoječega 
relativno mladega stavbnega fonda zlasti rušenje obstoječih 
industrijskih in gospodarsko – poslovnih kompleksov in iz njih 
ustvarjati stanovanjska naselja celo na lokacijah, ki niso zdrave 
in primerne za stanovanja. 

7.  

PU 2, str. 
48 

Ukrep 2.1. Kranj –s 
veža, konkurenčna 
in atraktivna 
poslovna lokacija 

Vitomir 
Gros, 
upokojenec 

Prosi občinsko upravo, naj na silo ne umešča stanovanjskih 
naselij v sredo industrijskega okolja. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Osnovni interes MOK je aktiviranje in saniranje 
neizkoriščenih degradiranih urbanih površin. Žal ni moč 
uporabiti enakega pristopa pri novi namembnosti vseh 
praznih industrijskih oz. drugih ubranih objektov. V 
preteklosti so bili industrijski objekti umeščeni tudi 
skupaj s stanovanjskimi (pr. IBI, Gorenjska oblačila). 
Vsako lokacijo je potrebno individualno obravnavati in 
pri tem iskati ustrezne namembnosti in dejavnosti,  ki 
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bodo zagotovile potrebe občanov  kakor tudi lastnika 
objekta. MOK si bo vsekakor prednostno prizadevala za 
kakovostno prenovo teh objektov in njihovo 
namembnost za potrebe podjetništva (delovna mesta), 
še posebej v smislu zasebnih podjetniških inkubatorjev  
in  storitev (izobraževanje, zdravstvo, obrtne 
storitve,…). 

8.  PU 2 
Str. 89 2 

Ukrep 2.4. 
Dostopna 
stanovanja in 
prijazne 
stanovanjske 
soseske 

mag. Janez 
Frelih, 
predsednik 
Sveta KS 
Orehek-
Drulovka 

Nasprotja so tudi glede stanovanjske politike – v mestnem 
jedru bi spodbujali gradnjo nadstandardnih, večjih stanovanj. 
Če se želi oživiti mestno jedro, bo to pomenilo več prireditev 
in s tem tudi hrupa. Kako je z združljivostjo teh dveh načrtov? 

• Za mestno jedro so značilne meščanske družinske hiše, 
kjer so imeli v pritličju obrtno/trgovsko dejavnost, v 
nadstropjih pa stanovanja. K življenju v mestnem jedru 
sodi tudi utrip mesta. Iskanje pravega ravnotežja med 
utripom in hrupom  ni enostavno, zato mora biti dovolj 
razumevanja mestnega načina življenja z vseh strani: 
občine, ki z odloki regulira to ravnotežje, trgovcev, ki 
morajo privabiti dovolj strank v mesto in prebivalcev, ki 
tam prebivajo. 

9.  Slavko Erzar 
(e-pošta) 

popolnoma zgrešena in brez osnov je postavljena vizija 
izgradnje 3800 stanovanj. Za koga? Nič ni konkretno 
predstavljeno, kako so lahko prenovljene obstoječe 
stanovanjske soseske. 

10.  Skupina 
občanov 
(dopis) 

Izpostavljajo socialno, varnostno  in prometno problematiko 
ter neurejene skupne zelene  površine v zgoščenih 
stanovanjskih naseljih (pr. Planina). 

11.  

PU 2 
Str. 89 2 

Ukrep 2.4. 
Dostopna 
stanovanja in 
prijazne 
stanovanjske 
soseske 

Skupina 
občanov 
(dopis) 

Nerealno načrtovanje 2.500 stanovanj v 2 letih (7-8.000 
ljudi?) ter nerealno povečanje števila prebivalstva na 60.000 
do 2020. Občina za takšno rast nima ustrezne infrastrukture. 

• Cilj se sestoji iz 3500 tržnih in 300 neprofitnih 
stanovanj. Za večino teh  stanovanj so že v sedaj 
veljavnem prostorskem aktu opredeljena stavbna 
zemljišča in novi posegi na kmetijska zemljišča niso 
potrebni. MOK želi ustvariti prostorske pogoje, 
medtem, ko tržna stanovanja gradijo investitorji in ne 
MOK. Dinamika izgradnje bo odvisna od tržnih razmer. 
Doslej je bilo povpraševanje večje od ponudbe, cene 
stanovanj za mlade pa relativno visoke, saj je bilo 
tržnih novogradenj v Kranju zelo malo.  

• Cilj MOK je 55.000 prebivalcev leta 2023, kar je v le  
minimalno 2,7% povečanje  kot posledica  načrtovanih 
novogradenj ter staranja prebivalstva na drug strani. 
Občina mora ohranjati to število prebivalstva, da 
zagotovi normalno delovanje vseh dejavnosti v mestu  
in ekonomičnost delovanja že zgrajene javne 
infrastrukture. 

• Projekt prenove obstoječih stanovanjskih sosesk se 
nanaša predvsem na zunanje površine in energetsko 
oskrbo in učinkovitost ter socialne programe za  večje 
stanovanjske soseske. Gre za postopno uvajanje novih 
pristopov k urejanju gosto poseljenih območij kot jih 
poznajo v tujini. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
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Cilj 3.500 stanovanj 2023 ostaja. Zaradi finančne krize  in 
pričakovane manjšega od pričakovanega investicijskega 
cikla se le vmesni cilj 2.500 stanovanj do 2013 zmanjša. 

12.  Izvedbeni 
načrt 
87 

U 2.2. e-kranj 
(Interaktivni 
multimedijski 
portal MOK*) 

Boris Oblak 
(e-pošta) 

MOK lahko pospeši prehod na odprto kodo. S tem bo 

privarčevala, lokalni podjetniki pa bodo zaposleni z nudenjem 

pomoči (help desk, instalacija, izobraževanja, prilagajanja). 

Pomembno je, da se s prehodom zaposli lokalne podjetnike in 

tako ohranja delovna mesta, hkrati pa se tudi varčuje. 

Konkretno lahko kot primer navedem prehod iz Microsoft 

Office na OpenOffice.org. Privarčevali bi vse licence in 

vzdrževanja za ta produkt, sredstva pa namenili izobraževanju 

in prilagajanju programske opreme. Poleg tega bi MOK s 

svojim zgledom podobno kot občina Minhen za seboj 

pritegnila tudi šole in druge javne ustanove, da bi se odločile 

za tako potezo MOKWIKI je tudi primer, ki prav tako izpolnjuje 

oba navedena pogoja (varčevanje in ohranjanje delovnih 

mest).  

• Občina bo v naslednjih letih posodobila informacijski 
sistem, ki bo enoten za občinsko upravo in KS. Prehod 
na nove odprte tehnologije je potrebno predhodno še 
strokovno in natančno proučiti. 

13.  PU 2 U 2.2. e-kranj 
(Širokopasovno 
omrežje) 

Franc 
Pogačnik 
(e-pošta) 

E-komunikacije: na kranjskem podeželju je cel kup vasi (že 
kakih 8 km iz Kranja), kjer nimajo (nimamo) normalne 
možnosti do interneta, večpasovnih storitev in podobno, 
zaradi preslabega omrežja, zastarelih central...Primer: del Zg. 
Besnice, celoten del od Njivice do Jamnika 

Razvoj širokopasovnega omrežja je predviden z ukrepom 
2.2. 3-kranj, projekt 25.  
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• V izvedbeni načrt in v besedilo ukrepa se doda, da bo 
»MOK vlagala v izgradnjo širokopasovnega omrežja 
tam,kjer je tržno nezanimivo in sicer sočasno z gradnjo 
kanalizacije oz. druge  infrastrukture oz.  bo MOK 
skupaj s KS za hribovska območja iskala druge možne 
načine ureditev dostopa (spodbujanje zasebnih 
investitorjev in lastnikov IKT infrastrukture za 
nadgradnjo sistema, MOK ponudi brezplačno 
služnostne pravice za investitorje v optično omrežje, 
iskanje virov EU za vzpostavitev brezžičnih sistemov,..). 

14.  PU 2 Ukrep  2.3. 
Spodbujanje 
podjetništva in 
inovativnosti , str. 
88 

Podskupina 
podeželje , 
mesto in KS, 
Komisija za 
kmetijstvo 

Predlog, da se spodbujanje kmetijstva in razvoja podeželja 
izloči iz projekta 32 Spodbude za mikro podjetništvo in se 
doda nov projekt Spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja ter za to nameni 3.000.000 EUR v 
celem obdobju oz. 200.000 EUR na letni ravni. Predlog je 
podrobneje opisan (glej spodaj).. 
Tako za obstoječo finančno perspektivo do leta 2013 kot naprej so 
upoštevani sedanji zneski, dodeljeni  na podlagi pravilnika (122.850€ 

• Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

Uvrsti se nov projekt kot predlagate. Finančne vrednosti se 
uskladijo v teku usklajevanja popravkov in sprememb 
osnutka strategije. 
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l.2008) in podjetniško razvojno jedro – CTRP (21.000€ l.2008) z 2,5 % 
letno rastjo in ocena Leader projektov – LAS Gorenjska košarica 
(40.500€-rebalans 2009). Predlog Komisije za kmetijstvo Sveta MO 
Kranj pa je, da se za vse vrste naložb  v kmetijska gospodarstva (v 
primarno dejavnost, predelavo in delo v gozdu - ~84 % delež med 
ukrepi) povečajo sredstva za 20 %. Tako menimo, da je 200.000 eur  
ustrezna vrednost. 

15.  5, str. 46 5.3. Prostor 
podjetnih 

Skupina 

občanov 

Ukinitev sejma je bila velika napaka takratnega vodstva 
 

• Pobuda za ponovno vzpostavitev sejma se je pojavila 
tudi  v delovni skupini za gospodarstvo  v fazi priprave 
strategije. Skupina je ugotovila, da  danes ni tržne 
možnosti za uveljavitev še enega sejma v Sloveniji. Za 
to dejavnost prav tako ni  izkazalo  interesa 
gospodarstvo. 

• Ne-navajanje  določenega tržnega (zasebnega) 
projekta v strategiji Kranja, še ne pomeni, da takšen 
projekt ni možno realizirati  v kolikor za to obstaja 
podjetniški interes (pr. v okviru sanacije degradiranih 
območij). 

16.  PU 2 Ukrep 2.3.  
Spodbujanje 
podjetništva in 
inovativnosti , str. 
88 

Odbor za 
družbene 
dejavnosti 

Odbor predlaga, da se pomaga kmetom, da bodo lahko začeli z 

EKO kmetovanjem. 

• MO Kranj že sedaj na podlagi v letu 2007 sprejetega 
pravilnika ( Uradni list  RS, 63/2007) dodeljuje pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, seveda tudi 
ekološkega kmetijstva, in sicer do najvišje stopnje 
intenzivnosti, ki jo opredeljujejo evropski predpisi 
glede posameznih državnih pomoči na tem področju. 
Zato predlagamo, da se tovrstne spodbude  ohranijo  v 
okviru samostojnega ukrepa tudi v prihodnje (glej tudi 
odgovor prejšnjo pobudo). 

17.  PU 2, PU 3 Izvedbeni načrt, 
Ukrep  
Spodbujanje 
podjetništva in 
inovativnosti , str. 
88 

Odbor za 
družbene 
dejavnosti 

Odbor predlaga, da se  za prednostni usmeritvi Prostor za 

podjetne in inovativne ter Kranj – središče znanja, kateri 

ustvarjata novo vrednost, nameni več sredstev.  

• Področje spodbujanja gospodarstva ni v neposredni in 
primarni pristojnosti občine, zato so sredstva 
občinskega proračuna v primerjavi z nekaterimi 
drugimi prednostnimi usmeritvami relativno nizka. 
Uvedli smo nekatere nove ukrepe, ki jih doslej  MOK ni 
imel (pr. spodbude za mikro podjetništvo/za 
inovativne; degradirana območja,..). Menimo, da MOK 
lahko pomembno prispeva k spodbujanju  poslovnemu 
okolju tudi z nefinančnimi pristopi kot so: prostorski 
razvoj, prijazna in fleksibilna občinska uprava, olajšave 
pri komunalnem prispevku,.. ter z ponudbo javnih 
storitev kot so javni prevoz, vrtci, kakovostne šole,.. 
Menimo, da občinskih sredstev za ta namen ni moč 
povečevati. 
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18. .  Splošno Vsi ukrepi Okrogla 
miza 
Podeželje, 
8. 1. 2009 

 Podskupina podjetništvo in znanje ni ustrezno zaključila dela, 
končali le na pol. 

• Skupina za podjetništvo je bila zelo heterogena, 
obravnavala je široko področje. Zaradi različnih tem in 
interesa posameznih članov,  smo v zaključni fazi 
sklicali v 3 manjše ločene tematske skupine, kjer smo 
sprejeli zaključke in sicer: podjetništvo (prisotnih 
5članov), e-Kranj (prisotni 3 člani) in stanovanja 
(prisotna 2 člana).  

Predlog sprememb: 

• Pred obravnavo na mestnem svetu predlagamo sklic še 
ene seje te delovne podskupine. 

19.    mag. Igor 
Hribar, 
predsednik 
Sveta KS 
Kokrica 

Ali se bo delalo na malih in srednjih podjetjih? Je perspektiva v 
povečanju deleža s. p., obrtnikov, gospodarskih malih družb, ki 
bodo zaposlovale. Ta del v strategiji manjka, ravno tako 
kompletna raziskava in razvoj. Ali se želi delati na enaki 
strukturi gospodarstva kakor je danes? Ali se bo ukvarjalo s 
storitvami ali z visoko tehnologijo ali z znanjem? Kaj se sploh 
hoče? Tu manjka usmeritev. 
 

• Poleg zagotavljanja poslovnih lokacij je s strategijo na 
novo je uveden ukrep Spodbujanje podjetništva in 
inovativnosti (doslej MOK tega ni imela), ki med 
drugim vključuje spodbude občinske dajatve in 
spodbude za mikro podjetništvo (podpore pogumnim 
in kreativnim) ter spodbudnejše  občinske dajatve.  

• Spodbujanje konkurenčnosti, tehnološkega razvoja in 
RR v podjetjih je v pristojnosti države oz. horizontalnih 
politik. Država ima za ta namen razvite posebne sheme 
državnih pomoči v okviru katerih za mala, srednja in 
velika podjetja namenja večja sredstva, tudi EU. 
Dostop do teh sredstev  za tehnološko usmerjena 
podjetja postaja enostavnejši. Menimo, da je 
racionalneje, da se MOK usmerja v vrzeli, ki jih  državna 
politika spodbud podjetjem ne pokriva.  

20.    Boris Oblak, 
predsednik 
Sveta KS 
Bitnje 

2. V strategiji so npr. planirana  sredstva  že za leto 2009, v 
proračunu za 2009 tega ni, kar kaže na neusklajenost. Glede 
na razdeljena sredstva je razvidno, da za spodbujanje 
podjetništva in inovativnosti ni namenjenih nič sredstev v letu 
2009. 

• Za spodbujanje podjetništva je v letu 2009 v strategiji 
predvidena pripravljalna faza: priprava pravilnika,  
priglasitev sheme državnih pomoči pri Ministrstvu za 
finance in priprava razpisa.  

 

 

PU 3: SREDIŠČE ZNANJA  

Vir pripomb: okrogla miza – projektna podskupina ZNANJE; 26.11.2008; sejna soba št. 9; ob 11. Uri; e-pošta; dopisi; razprava na odborih in mestnem svetu 

Urednik pripomb: JANA ŽAKELJ 

 

Št Poglavje in stran 
iz strategije 

Ime in številka ukrepa Ime in priimek 
predlagatelja, institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst 
predolg) 

Obrazložitev oz.  predlog sprememb in dopolnitev v 
predlogu strategije: 
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1. Splošno 
 

vsi ukrepi Iztok Humar, UNI - Lj Potrebno je doreči izsledke, ki so bili podani s 
strani članov podskupine znanje z izsledki v 
delovnem gradivu.  

• Pri pripravi gradiva smo upoštevali izsledke 
delovne podskupine; V kolikor je katera tema 
izpadla, je to posledica usklajevanja z izsledki 
ostalih podskupin oz. dejstva, da za nekatere 
predloge  občina nima pristojnosti ali vpliva.  

2. Pavel Srečnik, OŠ 
Stražišče 

Pri investicijah v strategiji ni omenjen 
večnamenski objekt OŠ Stražišče – želi, da se ga 
vpiše, da se nanj ne pozabi. 

• V strategiji je predvideno, da se investicije v 
vrtce in osnovnošolski prostor odvijajo v skladu 
z že sprejetim  DIIP Načrt investicij in 
investicijsko vzdrževalnih del na področju OŠ 
izobraževanja. Predlagani objekt opredeljen v 
DIIP 

 

3. 

5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 53 
 
 

Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, 
fleksibilna in dostopna predšolska vzgoja 
in osnovnošolsko izobraževanje 

Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru Kranja, 
po e-mailu 

Predvidi naj se ohranitev osnovne šole pri 

Prešernovem gaju. 

 

• Svet MOK je sprejel odločitev, da se prazni del 
šole nameni za prenovo v vrtec ČIRA ČARA.  
Drug del šola ostaja. 

4. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  

2.1. Kranj, sveža, konkurenčna in 
atraktivna poslovna lokacija,  str. 47, str. 
48; 9 Priloge:  str. 86, str. 88 

Boris Oblak, KS Bitnje Iz strategije naj se izbriše tehnološki park, 
sredstva, načrtovana zanj pa naj se prerazporedi 
drugam. 

• Za tehnološki park ni predvidenih nič sredstev 
MOK, ampak samo zasebni viri. Vloga MOK je v 
zagotavljanju prostorskih aktov in ostalih javnih 
storitev, ki jih b o tehnološki park potreboval. 

 

5. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 50 
- str. 54,  str. 64 – 
str. 67 

Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, 
fleksibilna in dostopna predšolska vzgoja 
in osnovnošolsko izobraževanje;  Ukrep 
6.2: Šport otrok in mladine 

Uroš Korenčan, vodja 
ODZ  

V letu 2009 naj bi s svojim delom pričeli delovni 
skupini za kulturno in športno vzgojo. Rezultati 
dela teh dveh skupin naj bi bili enotni programi 
kulturne in športne vzgoje ter vzpostavitev 
standardov za obšolske dejavnosti, ki potekajo v 
objektih šolske infrastrukture. Pridobitev dodatnih 
sredstev s strani Ministrstva za kulturo in 
Ministrstva za šolstvo. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 
Predlog  se umesti  pod Ukrep 3.3. 

 

6. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 52 

Ukrep 3.1.: Trajno zagotavljanje 
usposobljenih kadrov iz mreže visokih, 
višjih in srednjih šol za podporo 
gospodarskemu razvoju regije 

Slavko Erzar  
(e-pošta) 

Izpostavi navedbo »za zagotovitev usposobljenih 
kadrov za podporo gospodarskemu razvoju regije 
potrebno pripraviti analizo potreb in dejanskega 
interesa gospodarstva«. S to dikcijo je namreč 
celotno poglavje postavljeno pod vprašaj, saj je 
govoričenje o tem, kaj bomo na področju znanja 
brez resnih podlag in analiz, res samo govoričenje. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

• Predlagana dikcija se izloči iz strategije 
 

7. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 53 

Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, 
fleksibilna in dostopna predšolska vzgoja 
in osnovnošolsko izobraževanje 

Vitomir Gros 
(e-pošta) 

Šola pri Prešernovem gaju naj kot nekdaj 
najsodobnejša in glavna kranjska šola dobi svoje 
mesto nazaj kot samostojna, popolna devetletka. 
Vrniti ji je treba zemljišča in okoliš ter jo kot 
pomembno Navinškovo zgradbo zaščititi. 

• Na 22. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 
28.1.2009, je bil noveliran dokument 
identifikacije investicijskega projekta 
rekonstrukcije ekonomske šole za potrebe 
Kranjskih vrtcev. 

8. 5 Prednostne 
usmeritve z 

Ukrep 3.1.: Trajno zagotavljanje 
usposobljenih kadrov iz mreže visokih, 

Franc Pogačnik 
(e-pošta) 

Ne producirajmo novih šol, ki ne dajo uporabnih 
poklicev; prenovimo te in dajmo na trg dela 

• MOK neposredno ni pristojna za srednje, višje in 
visoke šole, vendar je v našem interesu , da 
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ukrepi in 
programi:  str. 51, 
str. 52 

višjih in srednjih šol za podporo 
gospodarskemu razvoju regije 

mlade, ki bodo znali delat uporabne stvari, ne 
samo imeti v žepu diplomo brez znanj! 
UPORABNOST ZNANJ!!! 

ohranimo dostopnost mladim za šolanje v 
Kranju ter v programih, ki ustrezajo potrebam 
na trgu. To pomeni, da se morajo te šole tako 
kot podjetja ves čas prilagajati  potrebam in 
razvijati nove programe. Ni namen povečevati 
število šol, strategija je razvijati sodobne 
kakovostne izobraževalne programe, ki jih ta 
prostor potrebuje. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

• Besedilo se v delih, kjer je bilo nejasno 
spremeni in dopolni. 

9. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 50, 
str. 51, str. 52 

Ukrep 3.1.: Trajno zagotavljanje 
usposobljenih kadrov iz mreže visokih, 
višjih in srednjih šol za podporo 
gospodarskemu razvoju regije 

iz dopisa  Skupine 
občanov 

Usmeritev vsekakor prava, vendar cilj ne more biti 
samoizobraževanje za potrebe regije, ampak 
Slovenije.  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 
Se upošteva: » za potrebe Slovenije s poudarkom na 
regijsko gospodarstvo«. 

10. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 50, 
str. 53 

Ukrep 3.3.: Kakovostna, učinkovita, 
fleksibilna in dostopna predšolska vzgoja 
in osnovnošolsko izobraževanje 

iz dopisa  Skupine 
občanov 

Upamo, da tisti, ki pišejo o večji fleksibilnosti in 
dostopnosti vrtcev vedo, kje vrtci v nekaterih 
krajih so in kako se starši pripeljejo do njih. 

Fleksibilnost in dostopnost vrtcev se ne nanaša 
izključno na fizično dostopnost, ampak tudi na 
možnost prostih mest (vpisa vseh otrok MOK) in na 
prilagajanje urnika njihovega delovanja. 
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: Besedilo  Ukrepa 3.3.  se dopolni, da bo 
razumljivejše. 

11. 5 Prednostne 
usmeritve z 
ukrepi in 
programi:  str. 50, 
str. 51. str. str. 52, 
str. 53 

Ukrep 3.1.: Trajno zagotavljanje 
usposobljenih kadrov iz mreže visokih, 
višjih in srednjih šol za podporo 
gospodarskemu razvoju regije; Ukrep 
3.2.: Vseživljenjsko učenje; Ukrep 3.3.: 
Kakovostna, učinkovita, fleksibilna in 
dostopna predšolska vzgoja in  OŠ 

Odbor za prostorsko 
urejanje in gospodarsko 
infrastrukturo 

Širiti središče znanja.  
 

Za območje Zlato polje se pripravlja sprememba 
urbanističnega načrta, kjer bodo podani prostorski 
pogoji za širjenje izobraževalnih in z njim povezanih 
dejavnosti. 
 

12. 6 Finančni okvir: 
str. 72 in str. 73; 
9 Priloge: str. 90 
in str. 91 

Finančni okvir in izvedbeni načrt Odbor za družbene 
dejavnosti 

Prednostni usmeritvi Prostor za podjetne in 
inovativne ter Kranj – središče znanja, kateri 
ustvarjata novo vrednost, se nameni več 
sredstev. 

Občina jasno določene pristojnosti predvsem na 
ravni osnovnošolskega in vseživljenjskega 
izobraževanja, na ostalih področjih pospeševanja 
sekundarnega in terciarnega izobraževanja ter 
vlaganj v gospodarski razvoj pa je njen krog 
pristojnosti in tudi zmožnosti omejen. Poleg tega 
področje znanja in podjetništva v prihodnje terja več 
vsebinskih - programskih in organizacijskih 
sprememb  ter  manj vlaganj v zidove v kolikor 
želimo zagotoviti njegovo konkurenčnost in 
kakovost, razen tam, kjer je to nujno potrebno. 
Zaradi tega je v primerjavi z vlaganji v okolje ocenjeni 
indikativni znesek načrtovanih vlaganj po tej 
strategiji  namenjen PU 2 in PU 3 manjši. 
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PU 4: ODPRTO MESTO 

Vir pripomb: - javna razprava za področje kulture, turizma in mestnega jedra,   Kranj, 25.11.2008 ob 17. uri, dvorana št. 15, Mestna občina Kranj – ODPRTO MESTO, - pisne in e-pripombe  

Urednik pripomb: Ime in priimek osebe, ki je zbrala in uredila pripombe: Tanja  Varl, Natalija Polenec 

 

 Poglavje in stran iz 
strategije  

Ime in številka ukrepa  Ime in priimek 
predlagatelja , 
institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst predolg) Obrazložitev oz. 
 predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

    SPLOŠNO  

1.   Izvedbeni načrt, 
od str. 92 do str. 96 

4 PU Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj 

Vprašanje je, kdo trži in kdo investira, država bi morala npr. od gostincev 
pobrat nazaj, ker imajo nekaj od tega. Zato sprašuje, kdo bo to plačal. 

• Gostinstvo  tako kot druge dejavnosti 
plačuje davke in prispevke državi in 
nadomestilo stavbnega zemljišča občini. 

2.  1. Namen in 
metodologija 
priprave strategije, 
str. 5  in 6 

- Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj 

Strategija je zelo dolgoročna, zato pričakuje od oblasti čim širši politični 
konsenz. 
 

• Pripomba je  upoštevana že v dokumentu, 
saj je strategija predmet tudi širšega 
političnega usklajevanja. Zato teksta ni 
potrebno spreminjati. 

3.   Izvedbeni načrt, 
od str. 92 do str. 96 

4.1. Kranj:objekti z 
vsebino 
 

Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj 

MOK mora, kolikor je v njeni moči, uveljavljati predkupno pravico za 
strateško pomembne stavbe v mestu. 
 

4.  Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

- v strategijo je treba umestiti zavezo MO Kranj, da bo v 
mestnem jedru dosledno uresničevala predkupno pravico, - NE 

- v strategijo je treba umestiti zavezo MO Kranj, da stanovanjskega 
fonda v mestnem jedru ne bo razprodajala.  

5.  

 Prednostna 
usmeritev 2: 
Prostor za podjetne 
in inovativne, str. 
46 

Str. 89. 
Ukrep 2.6. Dostopna 
stanovanja in prijazne 
stanovanjske soseske 
2.4. Dostopna stanovanja 
in prijazne stanovanjske 
soseske 
- stanovanjska politika 

Andrej Polenec 
(e-pošta) 

Staro mestno jedro  je obravnavano zelo tehnično-posodobitev 

ulic.Problem strahotno umirajočega mestnega jedra je veliko 

globji.Smatra,da bi morali  ukrepi za revitalizacijo upoštevati tudi  veliko 

bolj poglobljene ukrepe oživljanja preko posegov občine v 

nakupe,obnovitev nato prodajo-oddajo posameznih stanovanj.Skratka 

mestno jedro ne bo oživelo brez novih stanovalcev ter načrtnega 

ustvarjanja pogojev za tiste dejavnosti,ki v stara mestna jedra 

»pašejo«.Zakaj se nebi  končno skušali naučili celostnega problema 

revitalizacije v sosednih deželah ter nato dodali našo specifiko ter nato 

pristopili le bolj celostno in agresivno  k revitalizaciji starega mesta.Na 

veliko so obravnavana nova naselja-gradnje.Ob problemih  mestnega 

jedra bi  problem povečevanja stanovanjskega fonda  moralo staro 

mestno jedro pridobiti vodilno vlogo pri naseljevanju sicer deklaracije o 

• Zaveze za »nerazprodajo stavbnega fonda« 
ne moremo sprejeti na dolgi rok, saj je 
stanovanjska politika eden izmed 
inštrumentov upravljanja Starega Kranja, 
lahko pa se opredelimo do gradnje 
neprofitnih stanovanj. 

• V zadnjih letih MOK veliko vlaga v Stari 
Kranj, še zlasti v urejanje infrastrukture, 
mestne ulice ter privabljanje novih vsebin v 
objekte. Agresivnejše stanovanjske politike 
v ten trenutku zaradi omejenih finančnih 
sredstev ne moremo izvajati. Je pa predlog 
smiseln  takrat, ko bo ustanovljen 
stanovanjski sklad MOK. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 
Področje stanovanjske politike za mestno jedro 
ter upravljanja s premoženjem občine se dopolni 
in sicer: 
- Tako kot doslej bo MOK  budno spremljala 

predkupne pravice v Starem Kranju in za 
vsak primer posebej presojala smiselnost 
uveljavljanja predkupne pravice  glede na: 

- Razpoložljivost finančnih virov  
- Ceno nepremičnine 
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starem jedru izzvenijio zelo v prazno saj se bo vse naseljevanje zgodilo  

zunaj-potem pa lahko samo še priznamo popolni poraz ter bo ostala 

edina vitalna dejavnost obisk starih ženičk k nedeljskemu   jutranjemu 

obredu 

6.  Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, 
po e-mailu 

V mestu so prazni lokali in stanovanja, določene hiše so bile v zadnjem 

desetletju spremenjene v večstanovanjske in preurejene za neprofitna 

in socialna stanovanja. Spet v drugih živi poceni delovna sila. Deli mesta 

se vse bolj spreminjajo v »geto«. S tem mesta na bomo oživili. 

V strategiji pogrešamo rešitev s kakšno politiko in kam preseliti 

prebivalce, ki  stanujejo v neprofitnih ali socialnih stanovanjih v 

mestnem jedru in rešitve, kaj narediti z zasebnimi lastniki hiš, kjer 

živi poceni delovna sila. Tovrstni prebivalci namreč odbijajo srednji 

sloj, ki se je prenehal naseljevati v mesto, ali še huje, se seli iz 

njega. 

Eden od predlogov je tudi ta, da bi občina morda lahko nekaterim 

športnim in kulturnim društvom ponudila prostore v mestnem jedru in 

jim pokrivala tudi stroške najema prostorov. Kranj ima več kot 90 samo 

tistih športnih društev, ki jim občina že subvencionira programe. Ostalih 

je vsaj še 3-krat toliko. Kje imajo sedež taborniki, kje planinci, kje alpinisti, 

kje TSK Merkur... v zasebnih hišah, drvarnicah, gostilnah... praviloma vsi 

v premajhnih prostorih. Na ta način bi v mesto redno privabljali na tisoče 

uporabnikov. Usmerjena dejavnost terja tudi usmerjeno ponudbo, redne 

potrebe po gostinskih storitvah pa so samo za zraven; dodali pa bi še 

razne redne in občasne razstave, prireditve... Na ta način bi lahko 

marsikaj zapolnili in oživeli. 

7.  Franc Benedik, KS 
Center 

Opozarja, da ima mestno jedro vedno manj prebivalcev. Mesto brez 
prebivalcev bo mesto strahov. Vsaka stavba naj ima vsaj enega 
prebivalca.  

- Strateški pomen objekta  
- Namen in razpoložljivost vsebin 

 

• MOK se zaveže, da sama v Starem Kranju 
ne bo gradila neprofitnih stanovanj. 

 

8.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str. 54 

4.3. Spodbujanje zasebne 
pobude v starem Kranju 

Špela Peternel, 
stanovalka KS Center 

Kako namerava MOK pomagati zapolniti lokale v mestu ? • Občina neposredno ne more pomagati pri 
subvencioniranju najemnine za zasebne 
lokale. Smo pa v  prednostni usmeritvi 
Odprto mesto predstavili  spet ukrepov, ki 
bodo posredno prispevali k privlačnosti 
mesta za obiskovalce in stanovalce, ter 
pomagali trgovcem pri promocijskih 
kampanjah. Glej ukrepe 4.1. objekti z 
vsebino, 4.2. Stari Kranj – dostopen in 
urejen, 4.3. Spodbujanje zasebne pobude v 
Starem Kranju, 4.4. Kranj kot blagovna 
znamka. 
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9.   Prednostna 
usmeritev 2: 
Prostor za podjetne 
in inovativne, str. 
46 

Ukrep 2.3. Spodbujanje 
podjetništva in 
inovativnosti, str. 87 

Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

V strategijo naj se umesti politična zaveza MO Kranj, da bo ob 
uvedbi davka na nepremičnine poskrbela, da se davčna bremena ne 
bodo povečala. 
 

• Ni mogoče.   Davčna zakonodaja je v 
pristojnosti države, ne občine. 

    Ukrep 4.1. OBJEKTI Z VSEBINO  

10.  Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj 

Obeta velike težave z ZVKD-jem, če se bo občina lotila spremembe 
Ravnikarjevih dvoran v koncertno dvorano. Opozarja občino, naj ne 
načrtuje teh projektov. 

11.  Zavod za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije, OE Kranj,  
po pošti  

Koncertna dvorana. ZVKDS OE Kranj ne vidi možnosti za ureditev 
koncertne dvorane v Ravnikarjevih dvoranah Mestne občine Kranj. Kot je 
znano je objekt varovan kot kulturni spomenik državnega pomena in je 
celostna umetnina — od celotne zasnove do detajlov. Menimo, da ni moč 
zadostiti zahtevam po izboljšanju npr. akustike ali razsvetljave brez dodatkov, 
ki bi razvrednotili obstoječe oblikovne rešitve. Da ne govorimo o 
predvidenem dvigu nivoja zadnjih vrst parterja. 
 

12.  

Prednostna 

usmeritev 4 Odprto 

mesto (kultura in 

turizem), str. 54 

4.1. Kranj – objekti z 

vsebino: koncertna 

(večnamenska dvorana) 

Irena Tomšič, 
po pošti 

Koncertna dvorana naj ostane na Brdu. Predelavi zgradbe na 
Slovenskem trgu, kot izhaja iz strategije, se mi zdi predraga 
investicija, ki ne bi dosegla svojega namena. Koncertna dvorana na 
Brdu, menim, je zaenkrat, dokler Kranj ne bo dobil nove dvorane, 
primeren kraj. Koncert Eroike v januarju je že davno razprodan. Na 
organizatorjih je, da skrbijo za program in Kongresni center na Brdu je 
lahko dnevno poln ljubiteljev glasbe. 
 

• Potrebna opredelitev Strateškega sveta. 

• Za predlog prenove smo zaprosili 
arhitekturne strokovnjake – Ravnikarjeve 
učence -., kii so si skupaj s predstavniki 
ZVKDS jeseni ogledali dvorane in dogovorili 
robne pogoje in možne smeri prenove. 
Trenutno je v izdelavi idejna zasnova 
prenove, ki bo pokazala možen obseg 
prenove. Naš namen je z obnovo ohraniti  to 
kar je bil prvotni namen Ravnikarja, s tem, 
da dvorane opremi  za sodobne tehnološke 
in najde akustične rešitve, ki dopuščajo 
čimbolj raznovrsten program in hkrati ne 
rušijo arhitekture.  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 
Projekt se preimenuje v  »Avla mestne občine 
Kranj – konferenčne dvorane«.  

13.  Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj 

Pungert – nekdaj so bili tam vrtovi. Že sedanja igrala so agresivna, 
vendar so odstranljiva brez posledic.  

14.  Irena Tomšič,  
po pošti  

Poskrbeti za otroke: Kaj jim lahko damo? Nekaj, kar nimajo drugje, 
kar bi pritegnilo tudi otroke drugih mest. To je glasbeni vrtiljak. Vrtiljak 
otroške domišljije. Vrtiljak na katerem otroci posedajo na živalih in jim 
prijetna glasba ogreva domišljijo. Vrtiljak, poln lučk in barvitih 
konjičkov bi lahko stal pred Prešernovim gledališčem. Kranj mora 
imeti skupen kraj za otroke. 

15.  

Izvedbeni načrt, 
str. 92 

4.1. Kranj: objekti z 
vsebino 
- Pungert »Otroška četrt« 

Zavod za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije, OE Kranj, 
po pošti 

Pungert »Otroška četrt - predvidena izgradnja mestnega parkovnega igrišča 
za otroke in prireditvenega prostora za otroške in mladinske prireditve na 
prostem s posegom v bližnji obrambni stolp očitno predvideva popolno 
zapolnitev tega mestnega predela. Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Kranj, v nasprotju s temi meni, da je Pungert kot 
prazna, zelena površina bistveni sestavni del srednjeveškega mesta. 
ZVKDS OE Kranj namerava vztrajati pri njeni ohranitvi. že sedanja postavitev 

• Predvidena »otroška četrt« na Pungertu je  
rezultat delavnic v okviru priprave 
strategije. Prav tako igrišče pomembno 
prispeva k življenju mesta, zato predlagamo, 
da »otroška četrt« ostane. 

• Prostorske vidike tega bo opredeljeval tudi 
arhitekturni natečaj, ki je v postopku. 
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igral je zaradi gostote in vizualne agresivnosti objektov vprašljiva, vendar 
je zaradi odstranljivosti še do neke mere dopustna. V kolikor naj se 
dodajajo še drugi objekti (previjalnica, sanitarije), naj se umestijo npr. v stavbo 
sedanje Glasbene šole ali naj se v ta namen odkupi kak drug objekt 
(uveljavljanje predkupne pravice MOK). 

16.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto  
str. 54 

4.1. Kranj: objekti z 
vsebino 

Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj in 
Tania Mendillo, 
stanovalka KS center 

Ne jemati programa iz mesta in ga prenašati v rove. • Z vzpostavitvijo rovov se program mestu ne 
jemlje. 

17.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str. 54 

4.1. Kranj: objekti z 
vsebino 

Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije OE Kranj 

Podpora alternativni kulturi – opozarja na pazljivost,  kje je meja med 
kulturo in alternativo. 

• Sodobna sociologija, pa tudi kulturologija 

govori o pluralizmih, opravka imamo tako 

npr. s kulturnim dialogom različnih kultur 

ipd. in alternativa, v koncepciji zastavitve 

»mainstream«/uradna/akademska kultura 

VS alternativa ne obstaja več, ker je teh 

alternativ veliko, kultura kot pojem pa 

zaobsega vse – tako subkulturo kot 

»ultrakulturo« . 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
Predlagamo spremembo naslova projekta  
»Center alternativne kulture« v »Center 
mladinske kulture«. 

18.  Vitomir Gros, 
upokojenec 

Nesmiselno je seliti celotno občinsko upravo v Petrčkovo hišo oz. hiše 
okoli tržnice. 

19.  Stanislav Boštjančič, 
član Sveta MOK, iz 
zapisnika 20. seje 
Sveta MOK 

Se ni strinjal, da se 2,2 mio € sredstev nameni za preselitev uprave v 
prostore bivše gostilne pr' Petr'čk in sedanje tržnice, zato da bi bila v 
teh prostorih koncertna dvorana. Pri tem je vprašal, ali se bodo kakšni 
prostori namenili za novo pokrajinsko upravo, če bo Kranj postal 
politični center Gorenjske. Menil je, da, če je že treba investirati, naj v 
prostore nad tržnico investira pokrajinska uprava. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
V Stari Kranj je potrebno vnesti dejavnosti, zato 
je smiselno, da se tja preseli tudi kabinet župana 
kasneje v 2. Fazi pa še občinska uprava. Današnje 
upravne prostore prepustimo pokrajinski upravi, 
medtem, ko posodobljene Ravnikarjeve dvorane 
v lasti MOK skupaj s pokrajinsko upravo  
uporabljamo za seje in večje dogodke v mestu. 
Strategija se v delu 0.3. in 4.1. smiselno dopolni 
in uskladi. 

20.  

Izvedbeni načrt, str. 
92 

4.1. Kranj – objekti z 
vsebino  
- kompleks stavb okoli 
tržnice 

Irena Tomšič,  
po pošti  

Premestiti živilski trg. Dosedanji trg je obsojanja vreden. 
Vsekakor je tudi predaleč od parkirišč za prodajalce in kupce. 
Ni pokrite tržnice. Ni ponudbe. Ponudba na Glavnem trgu je 
skrajno neugledna. Predlaga, da živilski trg postavimo na mesto, 
kjer stoji avtobusna postaja. Obstoječo samopostrežno bi predelali v 
pokrito tržnico, objekt postaje se odstrani in naredi odprt prostor s 

• Menimo, da mora  tržnica kot pomemben 
del življenja in funkcije mesta ostati v 
Starem Kranju. 

Predvidena lokacija tržnice v starem Kranju je 
rezultat delavnic za pripravo strategije ter ena 
izmed pomembnejših mestnih dejavnosti, zato 
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streho za stojnice. Cesta med Bleiweisovo in Koroško se zapre z 
rampo na vsaki strani. Med njima pridobimo velik parkirni prostor. 
Vhod se uredi iz Bleiweisove, izhod na Koroško. Vsa mesta imajo 
pokrite tržnice.  

21.   Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, po 
e-mailu 

Pri storitveni dejavnosti kot prioriteto poudarjamo tržnico, ki privablja 
stare in mlade. Večkrat smo na komisiji razpravljali ne le o kakovostni 
tržnici z živili, temveč tudi o tematskih sejmih: kot npr. knjižni, eko-
/etno-, bolšji sejmi, sejmi starih učbenikov ali igrač. Pri tržnici se 
omenja javno stranišče. Komisija je mnenja, da bi mogla biti v mestu 
vsaj dve lokaciji, kjer so dostopna javna stranišča. 

 

selitev iz starega Kranja ni predvidena.Prostorske 
vidike tega bo opredeljeval tudi arhitekturni 
natečaj, ki je v postopku. Javne sanitarije so 
predvidene. 

22.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str. 54 

 Vitomir Gros 
(e-pošta) 

V starem delu  mesta je potrebno dati vsebino mnogim stavbam, ki je 
sedaj nimajo, zato mesto umira. Kot izjemno kulturno dediščino je že 
zaradi turizma potrebno obnoviti in zaščititi kranjski obrambni sistem, 
ki stoji že vsaj 2000 let. 

• Kranjski obrambni sistem je predlagan za 
opredelitev kot kulturni spomenik 
državnega pomena. Sedaj se en njegov del 
obnavlja skupaj s prenovo gradu 
Khieselstein. Kot celota se lahko prezentira 
ves del od Pungerta, kjer bi bile prezentacije 
možne tudi na mladim bolj zanimiv način, 
pa vse do Layerjeve hiše in Reginčeve ulice. 
To je glede na razgibanost objekta lahko 
celoten turistični produkt. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
Kranjski obrambni sistem se umesti kot 
samostojen projekt v poglavju Objekti z vsebino, 
s tem, da se pri prenovi predvidi večinsko 
državno financiranje. Umesti se tudi kot 
potencialni turistični produkt v  projekt »novi 
turistični produkti« . 

23.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str. 54 

4.1. Kranj – objekti z 
vsebino 
 

Prešernovo gledališče 
Kranj 
 

Komentar direktorja PG: tudi če postane gledališče regijsko, ne more biti 

financiranje samo regijsko in državno, temveč mora ostati tudi s strani 

MOK. Ko se začnejo ukinjati financerji, stvari usahnejo. Kar zadeva 

državo pa pravi, da ta hip država tako ali tako financira le opero in obe 

drami, da pa še to nameravajo postopno ukiniti in ni variante, da bi 

financirali kranjsko gledališče. 

Prešernovo gledališče Kranj je edini primer 
regijskih gledališč s tako močno profesionalno 
zasedbo, ki jo financira proračun mestne občine. 
Prešernovo gledališče ima regijski ter tudi 
nacionalni pomen (Teden slovenske drame), zato 
bo med tistimi institucijami za katere bomo v 
primeru regionalizacije predlagali prenos na 
pokrajino. Interes MOK je, da se Prešernovo 
gledališče Kranj razvija in se vključuje v življenje 
mestne občine, zato bo MOK ostala eden izmed 
sofinancerjev. 
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  Med investitorji in financerji 
Prešernovega gledališča v prihodnje se ob RS, 
pokrajini doda tudi MOK. 
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24.  Glasbena šola Kranj,  
po pošti Svet glasbene šole Kranj poziva MOK, da v strategiji razvoja mesta do leta 

2023 nujno uvrsti tudi novo lokacijo za glasbeno šolo oz. glasbeni center. 

Svet šole predlaga možni rešitvi: 

- celotna stavba Delavskega doma, ki se vsebinsko lepo zaključuje 
• z okoliškimi stavbami: knjižnica, gimnazija, občinski prostori,  
• Slovenski trg,...in je hkrati še vedno v centru mesta,  
• je omogočen tudi lažji dostop z avtomobili ter v bližini nudi 

parkirna 
• mesto; 

- druga možnost je popolnoma nova stavba na področju izven 
• centra Kranja (morda v sklopu lokacije nastajajočega 

univerzitetnega / izobraževalnega centra). 
  Predlog je dodatno utemeljen v dopisu. 

25.  Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, po 
e-mailu 

Za Glasbeno šolo Kranj je v strategiji predvideno mesto v nekdanji 
gradbeni šoli, vendar so prostori glede na potrebe Glasbene šole Kranj 
premajhni. Glasbena šola predlaga dve novi lokaciji, od katerih se 
komisiji zdi lokacija v delavskem domu primernejša kot lokacija na 
Zlatem polju, ker je bližje mestnemu jedru. Starši in učenci, ki 
obiskujejo pouk glasbe, gredo lahko v mesto, sicer bodo šli domov, v 
nakupovalni center ali obsedeli v lokalu v bližini Glasbene šole. 

26.  

Prednostna 
usmeritev 4 Odprto 
mesto (kultura in 
turizem), str. 54 

4.1. Kranj: objekti z 
vsebino 

Petra Mohorčič, 
članica Komisije za 
turizem, iz pripomb 
in predlogov  
odborov in komisij 
Sveta MOK 

Strategija predvideva premestitev glasbene šole in zagotovitev 

prostorov pihalnega orkestra na lokacijo nekdanje gradbene šole na 

Cankarjevi ulici 2. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da so prostori nekdanje 

Gradbene šole Kranj premajhni za Glasbeno šolo Kranj, kar bi pomenilo, 

da bi glasbena šola tudi v bodoče delovala na dveh lokacijah, s čimer pa 

ne bi  rešili prostorskega problema  glasbene šole. Zato je potrebno 

poiskati drugo lokacijo,  predlog: glasbena šola naj se premesti v 

Delavski dom. 

• Glasbeno šolo želimo zadržati v Starem 
Kranju oz. v njegovi neposredni bližini, 
hkrati pa izkoristiti razpoložljivi javni stavbni 
fond. V kolikor objekt gradbene šole ne 
zadošča, je smiselno poiskati še dodaten 
objekt v Starem Kranju oz. njegovi 
neposredni bližini. 

• Objekt Delavski dom ni v lasti občine in je 
potreben dodaten stroške nakupa. 

• Tudi zemljišča na Zlatem polju so le v delni 
lastni MOK.  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  

• Dopolnimo opis projekta Glasbena šola 
tako, da dodamo možnost ureditve 
dodatnega objekta v Starem Kranju ali v 
njegovi neposredni bližini.  

27.  Alojz Gorjanc, član 
Sveta MOK, iz 
zapisnika 20. seje 
Sveta MOK 

Glede na to, da Kranju primanjkuje hotelskih kapacitet, je predlagal 

občinski upravi, da prepriča lastnika objekta hotel Jelen, da namesto 

stanovanj zgradi hotel. Povečati bi morali tudi prenočitvene 

kapacitete.  

Namembnost tega območja je bila s prostorskimi 
dokumenti opredeljena že pred leti. V interesu 
MOK je, da investitor to degradirano območje 
čimprej uredi, zato bi bilo retroaktivno 
spreminjanje namena neprimerno. 

28.  Komisija za KS, 22. 
seja, 
Dominik Ovniček, 
predsednik Sveta KS 
Hrastje 

Na podlagi katerih kriterijev je bilo določeno, da so neke dvorane 
pomembne za širše območje, čeprav zajemajo samo eno KS, in nekatere 
za ožjo lokalno skupnost, ki tudi zajema samo eno KS? 

Čakamo še odgovor Tatjane Kocjančič. 

29.  

Prednostna 

usmeritev 4: 

Odprto mesto 

(kultura in turizem), 

str. 54 

4.1. Kranj – objekti z 

vsebino  

G. Ludvik Gorjanc, KS 
Vodovodni stolp 
 

Krajevna skupnost Vodovodni stolp je dala pobudo pod Odprto mesto, 
in sicer da postane Vodovodni stolp razgledna točka s kavarno  

• Vodovodni stolp ob ev. odprtju za javnost je 
dejansko lahko atraktivna točka, tudi vrh 
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30.  Bojan Flander, (e-
pošta) 
 

 Možnost nekih rednih ogledov: vodovodnega stolpa, iz vrha cerkve, 
mogoče tudi nebotičnika, ki bi jo poimenovali "kranj z neba" ali kaj 
podobnega. 

cerkve , vprašanje možne izvedljivosti in 
kondicije obiskovalcev. Lahko bi bil produkt 
– Kranj, mesto z razgledom, ki bi se končal 
na stolpu na Pungertu. Vodovodni stolp je 
trenutno še v funkciji. Smiselno  je preveriti  
prostorske možnosti za njegovo preureditev 
v razgledno točko s kavarno.  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
V ukrep 4.4. se umesti nov projekt »Razvoj  novih 
turističnih produktov«, kamor se umesti predlog  
razvoja produkta »Kranj mesto z razgleom«. 

    4.2. STARI KRANJ dostopen in urejen  

31.  1.4. Prometna dostopnost 
in trajnostna mobilnost  
 

Milan Sagadin, Zavod 
za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 
OE Kranj 

Najprej je potrebno zagotoviti parkirišča. • Pripomba je upoštevana že v dokumentu, 
saj je sestavni del strategije izvedbeni načrt  
- načrt programov in projektov. Ukrep 1.4. 
predvideva ureditev 4 parkirnih hiš na 
ožjem delu mesta.  

32.  1.4. Prometna dostopnost 
in trajnostna mobilnost  
- zasnova trajnostne 
prometne politike MOK 

Vitomir Gros, 
upokojenec 

Potrebna je prometna povezava Planine in Stražišča s predorom.  • Zamisel poznamo, vendar je takšen poseg 
predrag. 

 

33.  Aleksander Pavšlar, 
stanovalec 

Mesto mora biti najprej dostopno v prometnem smislu. Preveriti je 
potrebno, ali so prioritete pravilno postavljene in ali je smiselna gradnja 
parkirne hiše pod Slovenskim trgom, saj je nasproti že garažna hiša. 

34.  Stanislav Boštjančič, 
član Sveta MOK, iz 
zapisnika 20. seje 
Sveta MOK 

Je glede parkirnih površin izpostavil vprašanje cene m
2
  teh površin, in 

kakšna bo cena parkiranja npr. pod Slovenskim trgom. Preveriti bi bilo 
treba, ali se res rabi tako število parkirnih mest in videti katera se lahko 
obdrži na posameznih mestih, da so brezplačna, npr. pri novem 
zdravstvenem centru. 

35.  

Prednostna 
usmeritev 1: 
Skrbimo za okolje, 
str. 41 

1.4. Prometna dostopnost 
in trajnostna mobilnost 
- gradnja parkirnih hiš in 
mirujočega prometa  

Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

Predlog: 
- prednost izvedbi garažne hiše na  Hujah, skrajšati rok izvedbe,  
- preveriti možnost izgradnje garaže 
na lokaciji obstoječih parkirišč pri mostu (Čebelica, Likozarjeva ul.), 
kar bi bila verjetno ugodnejša varianta, tako časovno, lokacijsko kot 
tudi cenovno, 
-  preveriti realnost finančne predpostavke o javno-zasebnem 
partnerstvu glede na finančno krizo, 
- izvesti anketo med prebivalci mestnega jedra in prebivalci blokov ob 
lokaciji garaže o njihovem interesu za nakup garažnega prostora po 
določeni ceni in preveriti možnost sofinanciranja tudi iz tega vira, 

- v strategiji je treba predvideti tudi druge možne lokacije za izgradnjo 
garažne hiše, npr. pod Jelenovim klancem in pod samim mestnim 
jedrom. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  

• Parkirne hiše na obrobju Starega Kranja so 
prioriteta, a se financira po sistemu javno 
zasebnega partnerstva.  Občina mora biti 
lastnik zemljišč, da lahko sproži postopek 
javno-zasebnega partnerstva.  

• Za gradnjo parkirnih hiš iščemo zasebne 
investitorje  na podlagi javnega poziva, kjer 
MOK poda svoje pogoje. Za primer garažne 
hiše pod Slovenskim trgom smo postavili 
minimum 300 parkirnimi mest;  

• Velikost je odvisna od prostorskih možnosti 
in predvsem ekonomičnosti, ki jo bo 
izračunal investitor.  

• V primeru Vino-pivo občina ni lastnik 
zemljišč. 

• Cena parkiranja je odvisna od investitorja 
ter njegove presoje med ekonomičnostjo in 
tržno sprejemljivostjo. 

• Z investitorji se bomo poskušali dogovoriti 
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36.  Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, po 
e-mailu 

V strategiji sta planirani dve parkirni hiši, prva pod Slovenskim trgom 

(2010-2013), druga na Likozarjevi ulici (2009-2014). Glede na to, da je od 

lanskega leta parkirišče pri Čebelici zaprto za stanovalce mestnega jedra 

in da parkirišče na Likozarjevi uporabljajo tako stanovalci, kot obiskovalci 

in zaposleni v mestnem jedru, Komisija poudarja prioriteto  zagraditve 

parkirne hiše za vstop v mesto čez Kokrški most na lokaciji Likozarjeve 

ulice pred parkirno hišo pod Slovenskim trgom (kot to predvideva 

strategija), kjer je trenutna parkirna hiša prazna. 

37.  Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

- spremeniti prioritete: prioriteta je infrastruktura (parkirne površine) in 
ne investicijsko preobsežni projekti na področju kulture, ki jih še prav 
posebej v prihajajoči recesiji v doglednem času ne bo moč financirati. 
Ti projekti kljub zelo velikim sredstvom tudi ne bodo bistveno 
pripomogli k poslovni oživitvi ožjega mestnega jedra, 
 

38.  Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, 
po e-mailu 

Komisija opozarja, da se v strategiji predvidi okvirni cenik parkirnin v 

novo zgrajenih parkirnih hišah (glede na primerljiva mesta v Sloveniji, 

glede na BDP/prebivalca), ki jih bodo stanovalci, obiskovalci in zaposleni 

še zmožni plačevati. Sicer obstaja bojazen, da bo mesto ob odhodu 

stanovalcev in zaprtju lokalov ter posledično manjšem obisku še bolj 

prazno. Lahko pa strategija predvidi sprejetje posebnega odloka, ki bo 

določal višino cen za parkirnine (oz. najvišjo določeno ceno). 

39.  Andrej Polenec 
(e-pošta) 

Problem parkirišč je ravno tako resen problem tesno povezan z usodo 

starega mestnega jedra.Ali ni parkirišče pod Slovenskim trgom nekoliko 

predemenzionirano. Ali ne bi parkirana hiša na lokaciji staro »Vino-

Pivo » bolj primerna tudi z vidika dovoza?  

40.  Slavko Erzar 
(e-pošta) 

V poglavju: »prostor za podjetne in normativne« ni odgovorov, kako 

priti do obnovitve poslovnih funkcij mestnega jedra, ki je predpogoj za 

turizem starega Kranja in smiselen predpogoj za gradnjo garaž na 

Likozarjevi in na Slovenskem trgu. Ob sedanjem trendu propadanja 

mestnega jedra je nesmiselno postavljati garaže s parkirninami (lep 

primer so prazne garaže v novem kompleksu trojčka ob Gimnaziji) saj 

ima že vsak trgovski center zadosti prostora za parkiranje.  

za čimkrajše roke izvedbe. 

• Lokacija Huje ni možna zaradi varovanega 
priobalnega pasu Kokre – vodotoka 1 reda. 

• Za eventualno gradnjo garaž pod mestnim 
jedrom je v strategiji predlagana študija 
izvedljivosti. 

• Evropskih sredstev za vlaganja v  garažne 
hiše prav zaradi tega ni moč pridobiti, saj 
gre za tržne projekte. Vlaganja v kulturno  
četrt, obnovo kulturne dediščine in nove 
programe v teh objektih so po naši presoji 
eden izmed kombinacije različnih  ukrepov 
za oživljanje Starega Kranja. 

 

41.  Aleksander Pavšlar, 
stanovalec 

Premalo prostorskega načrtovanja dostopa do mesta, urejanja mestnih 
ulic.   

• V postopku je arhitekturni natečaj, ki bo 
prostorsko reševal ta vprašanja. 

42.  

Prednostna 

usmeritev 4: 

Odprto mesto 

(kultura in turizem), 

str. 54 

4.2. Stari Kranj – dostopen 

in urejen 
Aleksander Pavšlar, 
stanovalec 

Ne zagrajuje naj se območje pri poštnem mostu. • Tak vhod v Stari Kranj kot je sedaj ni 
ustrezen. Tam je predvidena večja stavba 
Podrtina, ki bo predvidoma »ozalšala« 
veduto. V postopku je arhitekturni natečaj, 
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ki bo prostorsko reševal ta vprašanja. 

43.  Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

- v zvezi z urejanjem javnih površin v strategiji naložiti obveznost 
preveriti dosedanje izvajanje projekta obnove mestnih ul ic in  
trgov glede na učinkovitost, predvideti in izvršiti ukrepe za 
skrajšanje časa od pričetka del na določeni lokaciji do zaključka; 
obvezno preprečiti odpiranje dveh gradbišč hkrati - dokler delo na 
eni lokaciji ni končano, ni dovoljeno odpirati druge lokacije, 

44.  Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, 
po e-mailu 

Strategija predvideva obnovo ulic in trgov v mestnem jedru. Določena 

obnovitvena dela že potekajo na Tomšičevi in Tavčarjevi ulici. Čas 

obnove ulic je iz nejasnih razlogov predolg, kar povzroča 

nezadovoljstvo prebivalcev, obiskovalce in zaposlenih, ki imajo še en 

razlog več, da se selijo iz mesta. Predlagamo, da se zato v strategiji 

predvidi natančnejši realen terminski plan dela obnove (ali se v njej to 

vsaj postavi kot zahteva), ki se ga morajo izvajalci točno držati (pri tem 

mislimo predvsem dolgotrajna arheološka izkopavanja in večkratno 

prekopavanje in asfaltiranje ulic, ker kaže na slabo načrtovanje). 

 

• Projekt obnove mestnih ulic se izvaja v 
skladu s terminskim planom; zaradi črpanja 
EU sredstev je potrebno več investicij voditi 
sočasno (Grad Khieslestein, obnova mestnih 
ulic,..) 

 

45.  

Ukrep 4.2. Stari Kranj – 
dostopen in urejen, str. 
57, 94 

Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

- opustitev vseh projektov, ki zapirajo in otežujejo promet, ter preveriti 
vse arhitektonske ovire na javnih površinah (korita, klopi itd.) in 
tiste, ki niso potrebne, odstraniti. 
 

• Pobuda se nanaša na konkretno težavo, 
zato smo pobudo posredovali Oddelku za 
razvoj in investicije. 

• Dolgoročno: V postopku je arhitekturni 
natečaj, ki bo prostorsko reševal tudi ta 
vprašanja. 

46.   4.2. Stari Kranj – dostopen 
in urejen 

Irena Tomšič,  
po pošti 

Ozeleniti mesto: Mesto kliče po zelenju, po drevesih, po cvetju, po 
klopcah. Ozeleniti je potrebno Slovenski trg, pa Maistrov trg, da 
ne govorim o Glavnem trgu. Okrog vodnjaka in tja proti Mayerju 
morajo biti drevesa, pravzaprav manjši park s klopmi, kjer se bodo 
zadrževali ljudje, posedeli, poklepetali ali pa sedeli in preprosto 
opazovali utrip življenja. Tudi ploščad na Maistrovem trgu je treba 
razbiti. Iztrgati vsaj tri vrste plošč v dolžini od ene do druge 
Turistične agencije in posaditi drevesa. V ljudem prijaznih 
mestih so vrtovi, parki, vodometi, platane. Imejmo vsaj drevesa in 
klopce. 

47.   4.2. Stari Kranj – dostopen 
in urejen 
4.4. Kranj kot blagovna 
znamka – trženja mesta, 
kulture in turizma 

Irena Tomšič,  
po pošti 

Postaviti " Matjažev vrt":  Premalo izkoristimo ljudi, ki kaj znajo, 
premalokrat jih povabimo k sodelovanju in premalokrat jim 
pomagamo do skupnih uspehov. Matjaž Bešter je naš šampion v 
floristiki. Zakaj Kranj ne bi imel "cvetlične hiše z eksotičnim cvetjem", 
morda tudi z akvarijem ali čim podobnim. Prav primeren 
prostor bi bil v predelanih prostorih med Občino in Brioni.  
Sedanji parkirni prostor bi ozelenili.  

Predlog  že upoštevan v strategiji v ukrepu 4.2. 
Vtem trenutku je v postopku arhitekturni natečaj 
za ureditev tega dela Kranja, ki bo predlagal 
rešitve za prostorsko urejanje. 
  

    4.3. Spodbujanje zasebne pobude v Starem Kranju  

48.  Prednostna 
usmeritev 2: 

2.3. Spodbujanje 
podjetništva in 

Vitomir Gros, 
upokojenec  

Občina bi morala najti način, kako spodbuditi lastnike nepremičnin v 
mestu, da bodo sami zagotovili financiranje. 

• Predlog sprememb in dopolnitev v 
predlogu strategije:  



PREGLED PRIPOMB IN PREDLOGOV  IZ JAVNE OBRAVNAVE STRATEGIJE TRAJNSOTNEGA RAZVOJA MOK 2009 – 2023  Stran  43 

 

Prostor za podjetne 
in inovativne, str. 
46 

inovativnosti Tekst, naveden v programu pod točko 2.3. na str. 
49 se dopolni tako, da se bo glasil: »Namenjeni 
so pospeševanju naložb v panoge in območja 
občine, kjer obstaja poseben interes MOK, med 
katerimi je tudi staro mestno jedro Kranja.« 

49.    Slavko Erzar 
(e-pošta) 

Če  ne pride do naložb v poslovne aktivnosti mestnega jedra, so 
brezsmiselne strategije o pešpoteh od Pungerta do Slovenskega trga, saj 
mesto duhov, kot to danes je tega ne potrebuje. 

• V  prednostni usmeritvi Odprto mesto smo 
predstavili  spet ukrepov, ki bodo posredno 
prispevali k privlačnosti mesta za 
obiskovalce in stanovalce, ter pomagali 
trgovcem pri promocijskih kampanjah. Glej 
ukrepe 4.1. objekti z vsebino, 4.2. Stari Kranj 
– dostopen in urejen, 4.3. Spodbujanje 
zasebne pobude v Starem Kranju, 4.4. Kranj 
kot blagovna znamka. 

50.    Stanislav Boštjančič, 
član Sveta MOK, iz 
zapisnika 20. seje 
Sveta MOK 

Je izrazil resen dvom, da bo Kranj kdaj postal nakupovalni oz. shoping 
center. Teh centrov je okrog Kranja že dovolj in ljudje zaradi prometa ne 
bodo hodili v Kranj 

51.  KS Center, dopis 1. Nujno potrebno je omogočiti razvoj in povratek trgovske mreže v 
mestnem jedru in z zagotovitvijo ustreznih prostorov ob in pod mestnim 
jedrom dostop do te obnovljene trgovske mreže. 
 
2. Kvaliteta življenja v starem mestnem jedru – prireditvena dejavnost je 
le eden od momentov življenja v mestnem jedru, kvaliteto mu daje le 
pestra trgovska in obrtna ponudba, ki je bila zaradi nesmotrnih odlokov 
in ukrepov izrinjena na obrobje. 

• Projekt 4.3.2. Stari Kranj- nakupovalni 
center naj ostane v strategiji, ker je 
namenjen razvoju in skupnim promocijskim 
akcijam specializirane trgovske, obrtne in 
gostinske ponudbe. 

52.  Aleksander Pavšlar, 
stanovalec 

Preveč  prodajnih  prostorov na obrobju mesta, ki  se še širijo - občina 
naj preveri in določi omejitve, kot to delajo v Evropi.  

53.  

Prednostna 
usmeritev 2: 
Prostor za podjetne 
in inovativne, 
In  
Horizontalni ukrep  

2.1. Kranj – sveža, 
konkurenčna in atraktivna 
poslovna lokacija in 
0.1. Nova prostorska 

politika 

Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, po 
e-mailu 

Storitvena dejavnost se iz mestnega jedra seli v novo zgrajene 

nakupovalne centre. Pri tem predlagamo naslednji kriterij: v 

nakupovalnih centrih naj bi se nameščalo samo dejavnosti, ki 

rabijo večje prostore (npr. nad 200 m2), ostalo pa se usmerja v mestno 

jedro. 

Prav bi bilo, da se dejavnosti, kot so zlatarstvo, odvetništvo, čevljarstvo, 

ključavničarstvo, optika, banke, turistične agencije, lekarne, frizerski 

saloni in določene trgovine zopet pripeljejo v mestno jedro in se tu 

ohranjajo. S storitveno dejavnostjo bo mesto živelo in privabilo ljudi 

(seveda ob zagotavljanju potrebnih pogojev, kot je npr. zadostno število 

parkirnih mest). V strategiji zato pogrešamo točno določene akcijske cilje, 

ki bodo  spodbujali in ohranjali storitveno dejavnost. Morda bi bili to: 

mesto z največ ponudbe starih in umetnostnih obrti (kar gre zelo dobro 

skupaj z nadvse priljubljenim retro dogodkom Kranjski semenj 8.2., ki bi 

• Akcijski cilji za spodbujanje in ohranjanje 
storitvene dejavnosti bodo sestavni del 
programov v okviru ukrepa 4.3., navedenih 
na strani 57. 

• Tržnica in javne sanitarije – že predvideno v 
strategiji na strani 92. 

• Ali  lahko občina  vpliva na notranjo 
razporeditev  in velikost prostorov znotraj 
nakupovalnih centrov ? Čakamo odgovor 
oddelka za prostor. 

• Predlog sprememb in dopolnitev v 
predlogu strategije:  

Dodatna usmeritev za horizontalni ukrep 0.1. 
Nova prostorska politika glede širjenja trgovskih 
centrov.  
- Skozi prostorske akte (OPN) se poskuša 

omiliti gradnjo trgovskih centrov, ne pa 
prepovedati (pr.  trgovskih centrov ne 
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se lahko razširil na vse leto) lahko ena od kranjskih posebnosti, 

naša zgodba, s katero bi se zarisali na turistični zemljevid države. Geslo 

»Kranj, odprto mesto« ne animira dovolj, potrebujemo zgodbo, na 

katero navežemo vse ostalo! 

 

54.  Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

V strategijo naj se umesti politična zaveza za regulacijo 
gradnje novih oziroma širitev obstoječih nakupovalnih središč, 
ki se bo upoštevala pri spremembi oziroma pripravi vseh novih 
prostorskih aktov v MO Kranj; r e g u l a c i j a  m o r a  s l o n e t i  n a  
k o m b i n a c i j i  u k r e p o v  z a  p r e p r e č i t e v  odtekanja dejavnosti iz 
mestnega jedra, kot npr. določitev in omejevanje dejavnosti ,  k i 
se lahko opravl ja jo  v  nakupovalnih centr ih,  določitev 
najmanjše možne površine poslovnega prostora za posamezno trgovino 
v nakupovalnem centru, poskrbeti, da bo v bodoče vsak novi 
nakupovalni center ali že obstoječi, ki želi svoje površine širiti ali 
obnavljati, prispeval k oživljanju mestnega jedra z npr. odprtjem 
trgovine v mestnem jedru. 

V strategijo naj se umesti obveznost MO Kranj, da preveri vse 
pogodbe, sklenjene z  investitor j i nakupovalnih centrov, 
kakšne obveznosti  so investitorji v nakupovalne centre prevzeli 
za zadovoljitev javnega interesa (npr. odprtje trgovine v mestnem 
jedru) in ali so investitorji to obveznost izpolnili, ter v primeru, da 
jih niso, ukrepati. 

smemo graditi na račun zmanjševanja 
kmetijskih zemljišč). 

 

    4.4. Kranj kot blagovna znamka »Upravljanje in trženje mesta«  

55.  Vitomir Gros, 
upokojenec 

Kranj je kraljevo mesto, saj je tu živel Kralj Vojnomir. Predlaga, da se pri 
promociji turizma Kranj uporablja tudi naziv »kraljevo mesto«. 

• Predlog sprememb in dopolnitev v 
predlogu strategije:  V besedilu Organizacija 
na str. 58 naj se doda stavek; Koordinacijska 
delovna skupina bo proučila predlog za 
uporabo naziva »kraljevo mesto«. 

56.  Slavko Erzar 
(e-pošta) 
  

V poglavju Kranj – odprto mesto so predstavljene dobre ideje, vendar se 

jih ne da uresničiti brez predpogoja poslovne oživitve, kot sem opisal že 

predhodno.  

• Kar zadeva konkretno povezovanje in 

trženjske aktivnosti, le teh nismo vključevali 

v strategijo, ker že potekajo, tako znotraj 

Kranja, kot znotraj Gorenjske (potek regijski 

projekt razvoja skupnih produktov 

»Sonaravni razvoj turizma«) kot z Brnikom 

in Ljubljano. 

57.  

Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str. 54 

4.4. Kranj kot blagovna 
znamka – trženje mesta, 
kulture in turizma 

Irena Tomšič, po 
pošti  

Oživiti domačo turistično ponudbo. Alpetour ponuja številne 
enodnevne ali dvodnevne izlete v tujino, ki mnogokrat niso nič 
posebnega. Zakaj ne bi ponujal ogleda Kranja vsem Slovencem. Seveda 
takrat, ko bo Kranj postal "pravljično mesto" (čudovita knjižnica s 
promenado ob njej, zeleno mesto, vrtiljak, Matjažev vrt, 

• Kranj še ni turistično razvito mesto, zato tu 
še niso nastale ali bi se za nas  intenzivno 
zanimale t.i. »incomig agencije«. Zato to 
vlogo prevzema naš javni zavod.  Zavod za 
turizem Kranj je razvil in že ponuja različne 
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podzemni rovi, Kieshelstein, park Brdo )  
 

programe  za različne ciljne skupine 
obiskovalcev Kranja. To želimo še 
intenzivirati, zato je v strategiji določeno  
povezovanje turizma, športa in kulture, 
oblikovanje medsebojne koordinacijske 
delovne skupine ter ukrepi za trženje 
blagovne znamke Kranja in razvoja novih 
produktov. 

58.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 

 Občani Kranja: 
Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

V strategijo je treba umestiti vsebinsko analizo ekonomsko-socialnih 
vzrokov za propadanje mestnega jedra, oziroma če zaradi 
časovnega okvira takšna analiza ni možna, naj se v strategiji predvidi 
izdelava takšne analize 
 

• Posebna socio – ekonomska analiza ni bila 
narejena.  V preteklih letih je bila  narejena 
evalvacija prenove (prof. Fister),  v okviru 
delavnic s prebivalci izdelana SWOT analiza  
Starega Kranja (projekt Sejem bil je živ) ter 
analize »skritega kupca«. Dodatna 
poglobljena analiza je sicer  možna, čeprav 
izkušnje kažejo, da so razlogi za propadanje 
evidentni in  enaki tako za Dunaj, Gradec, 
Beljak, Kranj, Ptuj,....  Se je pa vsako mesto 
po svoje lotilo reševanja propadanja jeder. 
Menimo, da je vlaganje energije v 
prihodnost in skupne pobude za 
spremembe pomembnejše od vlaganja v 
preteklost. Želeli bi poudariti, da je veliko 
aktivnosti za prihodnost (vključno z 
evalvacijami ukrepov) predvideno v Ukrepu 
4.4. Kranj kot blagovna znamka – trženje 
mesta, kulture in turizma. 

59.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 

 Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

- črtati navedbo o povečanju števila prireditev v mestnem jedru 
in dodati zahtevo, da morajo biti vse prireditve, ki potekajo v mestu, 
skrbno izbrane in preverjene po svoji vsebini, trajanju, lokaciji 
izvedbe in obremenitvi okolja, tako da so v vseh razsežnostih vpete 
v kontekst mesta in ne izrivajo drugih fu nkc i j  mesta  
(podjetnikov ,  s tanova lcev) ,  temveč j ih  podpira jo  in 
dopolnjujejo, 

• Pobuda je že upoštevana v osnutku 
strategije. Na str. 57 Strategije pod 
Ukrepom 4.4. Kranj kot blagovna znamka – 
trženje mesta, kulture in turizma smo 
zapisali, da  želimo »zmanjšati število 
prireditev na račun dviga njihove 
kakovosti«. 

60.    Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

predvideti vzpostavitev institucije managerja mesta, • O tem smo se pogovarjali in nismo le prišli 

do zaključka, kdo bi bil pravi naslov za to 

funkcijo. Izkušnje drugih mest kažejo, da je 

najuspešnejša takšna fukcija v kolikor jo 

prevzamejo prostovoljni akterji izbrani med 

podjetniki, ki imajo gospodarski interes v 

konsenzu z vsemi. Delujejo kot društvo, 

združenje...   Nismo pa videli vaiante (ne 

Irska, ne GB ne Gradec ali Dunaj), da bi bilo 
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to občinsko), zaradi navedenega smo v 

strategiji predvideli aktivnost  »Stari Krnaj – 

shopping center«, kjer je predvidena 

podpora MOK prostovoljnim iniciativam in 

društev, ki bodo prevzemali pobude in 

izvajali trženjske akcije v Starem Kranju. 

61.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 

 Petra Kejžar 
(Komisija za staro 
mestno jedro) 

Spremeni naj se slogan te prioritete. Predlaga slogan »Kranj -mesto 

kulture – Prešernovo mesto«. (komisija za staro mestno jedro) 

• Ime prednostne usmeritve je povzet po 
dosedanjem sloganu Kranj odprto mesto 
Evropi;   strategija določa oblikovanje 
koordinacijske delovne skupine, ki se bo 
kasneje ukvarjala s tržnim komuniciranjem 
in  uskladila načine predstavljanja  turizma, 
Starega Kranja in občine Kranj kot celote. 

62.    Iz dopisa skupine 
občanov,  

Prav je, da se pripravi dober program in promocijo starega 
mestnega jedra in vseh ustanov v tem delu Kranja vključno s 
primerno gostinsko ponudbo. Toda občina Kranj mora biti v tem 
delu gradiva obdelana v celoti. Vključiti je potrebno tudi vse 
športne objekte, skakalnico, Šmarjetno goro, Jošt, Čepulje itd. 

Strategija v okviru ukrepa 4.4. določa oblikovanje 
koordinacijske delovne skupine med športom, 
kulturo in turizmom ter poseben projekt Kranj 
kot  blagovna znamka, ki upošteva celosten 
pristop k krepitvi prepoznavnosti in imaga 
Kranja. 

63.    Beno Fekonja, 
predsednik komisije 
za turizem, iz 
pripomb in predlogov 
odborov in komisij 
Sveta MOK 

V strategijo naj se vključi povezovanje Mestne občine Kranj z ostalimi 

informacijskimi  centri in turistično ponudbo drugih krajev. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
Na str. 58 naj se v poglavju Organizacija doda 
besedilo: Koordinacijska delovna skupina bo tudi 
skrbela za povezovanje Mestne občine Kranj z 
informacijskimi centri in turistično ponudbo 
drugih krajev, preko Zavoda za turizem Kranj. 

    4.5. Eko – etno turizem podeželja  

64.  PU Trizem 4.5. Eko-etno turizem 
podeželja 

Slavko Erzar 
(e-pošta) 
  

Pri trženju Kranja ni nepomembno, da manjkajo obdelani trženjski vidiki 

prodaje turizma Kranja, ki ima kaj pokazati; pa vendar ni vizije kako 

povezovati turizem Kranja s razvitimi centri Bleda in Bohinja, manjka 

projekt trženja Brda, in muzeja na prostem ob Kokri (predlog KS 

Primskovo) itd. 

Brdo: Po podatkih  Zavoda za turizem le ta Brda 

neposredno ne trži, ker to Brdo v skladu s svojo 

strategijo počne samo. Ga pa promovira kjer koli 

je možno in tudi vključuje  v individualne 

programe.  

Predoslje : tam je kvalitetna gostinska ponudba, 

konjeništvo tudi izven Brda, sprehajalne poti do 

Bobovka, mlin, ki trenutno ni v reprezentativnem 

stanju. Predoslje so kot del podeželja eden 

najbolj zanimivih koncev ali izhodišč poleg 

Besnice, Šmarjetne in Jošta, Trboj ter Golnika. 

Razvoj in trženje njihov ponudbe smo predvideli 
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v okviru ukrepa 4.5. oz. projekta »Povezovanje in 

spodbujanje eko in etno ponudbe podeželja«.  

Kar zadeva muzeje na prstem je stroka 
(arhitektura) že ugotovila, da to ni primeren 
način prezentacije (govorimo o objektih, ki se 
prenesejo v novo okolje). Gre tudi za visoke 
stroške vzdrževanja in delovanja. Če pa govorimo 
o prezentaciji Sitarske hiše je to lahko tudi 
poslovna priložnost, da se v tem stilu izgradi  
turistično apartmajsko naselje, mogoče v bližini 
Besnice, skakalnice in se tam ponuja eko turizem, 
ne pa toliko kot muzej.  

65.    Dominik Ovniček, 
predsednik Sveta KS 
Hrastje 

V razvoju turizma pri kranjskem oz. trbojskem jezeru je predvidoma 
mišljeno čolnarjenje Jama-Breg. Bistveno območje za pogled nanj je od 
Čirče oz. od Zarice do Trboj. Samo jezero ni tako lepo in ne tako čisto, da 
bi tam lahko nek dober turizem funkcioniral, ampak je pogled na kanjon 
zanimivejši. 

Predlog sprememb:  
Pobude se smiselno upošteva pri projektu 

Trbojsko jezero. 

66.    Sebastjan Sajovic, 
kulturni delavec 

• Potrebno je obuditi življenje na podeželju in ga narediti 
zanimivega tudi za meščane.  

• V samo mesto je potrebno pripeljati zanimive vsebine, ker zdaj ni 
drugega kot okrasne lučke in smrečica.  

• Za umik ljudi iz mesti je krivih več dejavnikov: npr. infrastruktura (ni 
PM) … Predvsem je potrebno mlad sposoben kader obdržati v 
Kranju. 

Cilj strategije je Kranj, ki bo obdržal in pritegnil 
nove ljudi – odprto regijsko središče. Za 
zadržanje kadrov je potreben splet različnih 
ukrepov predstavljenih v strategiji. 
Predlog sprememb:  

• Pri prireditvah v Starem Kranju vključevati 
domača društva, tudi s podeželja. 

67.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 

Neimenovana, po 
pošti  

Kje oziroma če je predviden na območju MO Kranj park z sprehajalnimi 
potmi in klopcami ( imajo jih tudi manjša mesta kot je Kranj — 
Laško....) 

Predvideno v strategiji v ukrepih 4.2. in 4.5. 

68.   Neimenovana, po 
pošti 

Je možno predvideti več brvi za pešce in kolesarje vsaj čez Kokro — morda v 
bližini plinovodov, saj smo pešci po redkih prometnicah, ki vodijo na 
»OČANA« kot zasilen naravni park, dobesedno življenjsko ogroženi. Taka 
točka je tudi pri nogometnem igrišču na Primskovem. 

Predvideno v strategiji v ukrepih 4.2. in 4.5. 

69.   

4.2. Stari Kranj – dostopen 
in urejen 
4.5. Etno – eko turizem 
podeželja  

Neimenovana, po 
pošti 

Poti ob vodi so predvidene, narejene nekako do elektrarne. Kaj pa do 
Primskovega,Britofa.....Pičmanova vila zapira pot vse do Kokrice 
ipd...Predlaga ogled,  kako so to naredili Šenčur in Preddvor — lepo 
sprehajalno pot po vsej dolžini. 

Predvideno v strategiji v ukrepih 4.2. in 4.5. ter 
1.5. 

70.   4.5. Etno – eko turizem 
podeželja 

Stanislav Boštjančič, 
član Sveta MOK, iz 
zapisnika 20. seje 
Sveta MOK 

Je povedal, da ni opazil postavke, ki je skupaj z ekološko pridelavo zelo 
pomembna in  to je kmečki turizem. Pogoji so, vasi so vsaj v pretežni 
meri neonesnažene, ljudje pa za ta razvoj niso navdušeni ali nimajo 
motiva, zastaviti bi morali prave instrumente, da bi zainteresirali ljudi. 

Na str. 58 naj se v okviru ukrepa 4.5. Etno –eko 
turizem podeželja doda nov program oz. 
strateški projekt 4.5.4. Skrb za obnovo in 
spodbujanje kmečkega turizma 
Predlog sprememb:  
Pobuda je že vključena v predlog novega 
projekta »Spodbujanje podeželja, kmetijstva…« 
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71.    Župan Predlaga  ureditev postajališča in avtokampa za avtodome. 
Predlaga iskanje lokacije za camp  možni bi bili dve lokaciji – Bobovek ali 
Trbojsko jezero pri Jenkovi ter zasebnega investitorja. 

Predlog sprememb: 
Naj se najde v okviru študije »Zeleni sistem«, 
novega OPN  ter podpre prek »mikro 
podjetništva« 

72.    Svet KS Predoslje – 
dopis 

Izdelati je potrebno vizijo ekološkega turizma, ki je vezan na ekološko 
kmetovanje in temu primerno je potrebno tudi ohraniti neokrnjeno 
naravo, poskrbeti za vzdrževano kulturno krajino in urejeno vaško 
okolje. 

Vizija eko turizma je predvsem vezana na 
zasebno iniciativo, občina to lahko spodbuja.  
Predlog sprememb: 

• Predlagan je nov samostojen ukrep za 
podporo razvoju kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželju. Del teh spodbude je tudi 
ekološko kmetovanje. 

• Ekološka tema se uvrsti kot eden izmed 
novih turističnih produktov v nov projekt – 
razvoj novih turističnih produktov. 

73.     OSTALO    

74.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str. 54 

splošno Komisija za staro 
mestno jedro 

V PU 4 izboljšati  kazalce uspešnosti, ki bi pomagali k merjenju 
uspešnosti dela strategije (npr. število obiskovalcev, vsota prometa na 
kvadraten meter poslovnega prostora) 

• V strategiji smo upoštevali kazalce, ki so 
stalni , preverljivi in dostopni.  Takšen 
kazalnik je število obiskovalcev v kulturnih 
institucijah , ki je že upoštevan, od 
zasebnikov pa ne moremo zahtevati 
podatkov o poslovnih rezultatih. Iz  javno 
dostopnih baz (pr. AJPES, FIPO,..) ni mogoče 
narediti izbora podjetij,  ki poslujejo v 
mestnem jedru (po ulicah), saj so pogosto 
sedeži podjetij trgovin izven mestnega 
središča. 

75.  Prednostna 
usmeritev 1: 
Skrbimo za okolje, 
str. 41 

1.5. Zeleni Kranj Zavod za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije, OE Kranj,  
po pošti 

Poleg navedenih področij, ki neposredno zadevata posege v kulturne 
spomenike, ZVKD OE Kranj predlaga, da se v povezavi skrbi za kulturno 
dediščino in 1. prednostne usmeritve (skrb za okolje 1 5 Zeleni Kranj) 
odkupi gozdiček ob mestnem pokopališču, v katerem se nahaja 
grobišče povojnih žrtev na Planini (predlog EŠD 400652). To 
grobišče, ki je že sicer slabo urejeno, se je po izgradnji objekta Tuš 
planet znašlo v izjemno agresivnem okolju, ki je v popolnem nasprotju z 
njegovim značajem in praktično onemogoča vsakoletne 
komemoracije. Z odkupom gozdička bi se le-ta lahko uredil v 
mirno parkovno površino, v kateri bi grobišče našlo dostojno mesto 
in primernejšo ureditev, gozdiček pa bi seveda služil za prepotrebno 
zeleno površino bližnjega blokovskega naselja Planina. Obseg odkupa 
in končna ureditev sta stvar podrobnejših načrtov. 
 

• Gre za zelo konkretno pobudo, ki je del  1 5 
Zeleni Kranj in je kot posamične ne moremo 
umeščati v strategijo. 

 

76.  Prednostna 
usmeritev 1: 
Skrbimo za okolje,  
Horizontalni ukrepi 

str. 41  
str. 38 

Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 

V strategijo vnesti obveznost, da je cilj povečanja uporabe 
javnega prevoza treba obvezno upoštevati pri urbanističnem 
načrtovanju, tako da se občanom zagotavlja lokalna oskrba z blagom in 
storitvami, ki ne zahteva vožnje v nakupovalna središča. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
Potrebna opredelitev  Strateškega sveta. 

• Urbanistični dokumenti – OPN _? BOŠTJAN, 
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in projekti: Ukrep 
0.1. Nova 
prostorska politika,  

Kranja, 
po e-mailu 

 DANIELA 

• Študija trajnostne mobilnosti   

• Predlog Mercatorja – sosedske trgovine – 
podpora manjšim trgovinam 

77.  8. Organizacijski 
okvir za izvajanje in 
spremljanje 

 Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 
po e-mailu 

- predvideti vzpostavitev metodologije periodičnega merjenja 
rezultatov, ki jih dajejo izvedeni ukrepi, in sicer na osnovi vsebinsko 
relevantnih ekonomsko- socialnih kazalnikov s pomočjo npr. anonimne 
ankete, 
 

Na nivoju celotne strategije je predvideno 
spremljanje uresničevanja strategije tako 
rezultatov (izvedbe projektov) kot doseganja 
učinkov (prek postavljenih kazalnikov). 
Predvideno je 1x letno poročanje mestnemu 
svetu. 
Na nivoju Starega Kranja in trženja turizma so 
predvidene evalvacije v ukrepu  4.4. Kranj kot 
blagovna znamka – trženje mesta, kulture in 
turizma.  
Predlog sprememb in dopolnitev: 
Kot metoda evalvacije rezultatov  se uvede 
občasne (primer dvoletne) ankete med občani na 
nivoju cele strategije kot na nivoju turizma ter 
upravljanja Starega Kranja. 

78.  Irena Tomšič,  
po pošti 

Spremeniti ponudbo: Staro jedro ne potrebuje trgovin z oblačili. Take 
kot so, odbijajo. Jedro mora imeti majhne trgovine. Pogreša dišečo 
pekarno,  majhno čokoladnico, majhno kofetarijo, kjer bi 
prodajali najrazličnejše kave v zrnju in jih mleli. Lahko bi imeli 
majhno trgovinico z zelišči za kuho in kuharskimi knjigami, pa dobro 
mehiško restavracijo.... Ljudje smo imeli radi majhne trgovine. Jedro 
Kranja mora ponuditi tisto, kar drugi nimajo in kar si vsak želi - majhne 
trgovine. Prešernova hiša, galerije,  kakšna dobra kavarna, gledališče in 
lepo prenovljen grad na koncu z bogato kulturno dejavnostjo. 

79.  

Prednostna 
usmeritev 4 Odprto 
mesto (kultura in 
turizem), str. 54 

4.3. Spodbujanje zasebne 
pobude v starem Kranju 
4.6. Povečanje 
učinkovitosti javnega 
sektorja na področju 
kulture 
4.7. Dvig kakovosti 
kulturne ponudbe 

Irena Tomšič, 
po pošti Ponuditi posebne storitve. Ker je namen pritegniti čim več ljudi v 

mesto, domačih in tujih, je potrebno povabiti ljudi s 
specifičnimi znanji. Pri tem mislim na ljudi kot je zdravilec 
Domančič ( Bohinjci so ga nedavno vzeli Krajnskogorcem). Zakaj 
mu ne bi ponudili mesta v Kranju? Morda v hotelu Kokra na Brdu? 
Zakaj odličen kitajski maser deluje v kletnih prostorih privatne 
hiše na Kokrici? Kitajska masaža, tajska masaža, morda 
polaganje kamnov, nekakšna hiša dobrega počutja in zdravja... 
bi lahko bila dejavnost v središču Kranja. Ljudi, ki obvladajo 
posebne veščine ni tako malo, samo poiskati jih je treba, in seveda 
primerno plačati. 

Vaše pobude so dobrodošle, vendar pa moramo 
k takšni ponudbi spodbuditi zasebnike – male 
podjetnike, zato bo po sprejemu strategije  MOK 
postopoma uvedla  podporo mikro podjetništvu 
v določenih območjih in dejavnosti (Stari Kranj je 
prednostno območje). Vzporedno pa so 
predlagane tudi druge aktivnosti  v ukrepih 4.3., 
4.6. in 4.7. 

80.    Civilna iniciativa za 
kakovost bivalnega in 
delovnega okolja v 
mestnem jedru 
Kranja, 

- predvideti vzpostavitev mehanizma pravočasnega in popolnega 
obveščanja ter posvetovanja z organi krajevne skupnosti o vseh 
ukrepih, ki zadevajo kakovost življenja in dela v KS-Center, ter 
vključitev ustreznega števila zainteresiranih krajanov kot članov v 
komisijah in delovnih telesih MO Kranj (vsaj 2 na delovno telo), ki imajo 

V tem trenutku deluje  

• Komisija za oživljanje mestnega jedra, kjer 
je 1 predstavnica Starega Kranj 

• Zavod za turizem v mestnem jedru kot 
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po e-mailu pristojnosti v zvezi z mestnim jedrom. 

81.    Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, po 
e-mailu 

Uvajanje novosti je vedno težavno. To se je pokazalo tudi pri strožjem 
prometnem režimu v mestnem jedru. Strategija v mestnem jedru 
predvideva številne spremembe, ki jih spodbujamo. Komisija zopet le 
poudarja komunikacijo med Občino in prebivalci, zaposlenimi ter 
obiskovalci. S tem mislimo, da je potrebno seznaniti občane in se z njimi 
pogovoriti pred uveljavitvijo novosti, saj jo bodo le tako sprejeli za svojo. 
Še bolje je, če bi jih lahko vključili k pripravi gradiva. Sicer se postavijo v 
bran, ne glede na to, ali je sprememba pozitivna ali negativna. 

informacijska točka za občane 
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
Mnenje strateškega sveta 
V okviru ukrepa 1.4. v poglavju »Program« na 

strani 44 se doda stavek: »V procese priprav 

sprememb bo MOK vključevala občane oz. jih  o 

tem seznanjala pred uveljavitvijo sprememb.« 

82.  Prednostna 
usmeritev 4 Odprto 
mesto (kultura in 
turizem), str. 54 

4.6. Povečanje 
učinkovitosti javnega 
sektorja na področju 
kulture 

Komisija za oživljanje 
mestnega jedra, po 
e-mailu 

Strategija govori o povečanju učinkovitosti javnega sektorja na področju 
kulture. Tu poudarjamo predvsem sodelovanje med javnimi 
zavodi (večina ima svoj sedež prav v mestnem jedru). Glede na to, 
da govorimo o povečanju učinkovitosti, bi bilo nujno opraviti analizo in 
postaviti kazalce učinkovitosti za posamezne javne zavode in skupne 
kazalce. Ocenjujemo, da se javni zavodi trenutno premalo oz. se ne 
vključujejo v dogajanje v mestnem jedru (razen Zavoda za turizem, ki 
vodi prireditve, in občasno Gorenjskega muzeja). Pri tem se je 
potrebno zavedati, da kultura še ni turistični produkt! Prireditve niso 
dovolj, še posebej ne vse po vrsti — mesto bo živelo le, če bodo 
vsakodnevno »živele tudi hiše« v njem. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije:  
Ukrep 4.6. »Povečanje učinkovitosti javnega 
sektorja na področju kulture«  naj se razširi in 
glasi »Povečanje učinkovitosti javnega sektorja 
na področju kulture, turizma in športa« 
Program 4.6.1. »Spodbujanje vključevanja javnih 
zavodov v mestno življenje«na strani 58 naj se 
razširi in  glasi »Spodbujanje vključevanja javnih 
zavodov v mestno jedro in njihovo medsebojno 
sodelovanje, priprava kazalcev učinkovitosti 
javnih zavodov«. 

83.  Prednostna 
usmeritev 4: 
Odprto mesto 
(kultura in turizem), 
str.54  
 

4.1. Kranj – objekti z 
vsebino 

KO ZB za vrednote 
NOB 
Stražišče,  
po pošti 

• Dom KS v Stražišču je bil z denacionalizacijskim postopkom odtujen, 
čeprav so krajani financirali njegovo obnovo z dvema 
samoprispevkoma. Ob tem je tudi MO Kranj izgubila eno od dveh 
parcel na območju Doma KS Stražišče. 

• Civilna iniciativa krajanov je že leta 1995 zbrala dokumente in 
stopila v stik z občino, vendar žal neuspešno. Zato sedaj izkorišča 
priložnost in prosi MOK za pomoč , da v okviru  programa doseže 
lastništvo doma KS, ki je objekt družbenega pomena. Želijo da bi 
se v njem nemoteno razvijala kulturna in družabna dejavnost. 

Denacionalizacijski postopek je zaključen, zato 
spremembe niso možne. 

 

 



PREGLED PRIPOMB IN PREDLOGOV  IZ JAVNE OBRAVNAVE STRATEGIJE TRAJNSOTNEGA RAZVOJA MOK 2009 – 2023  Stran  51 

 

 

PU 5: SKUPNOST ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDI 

Vir pripomb: Okrogla miza, po e-mailu , razprava na odborih in mestnem svetu 

Urednik pripomb: Manja Vovk 

 

 Poglavje in 
stran iz 
strategije  

Ime in številka 
ukrepa  

Ime in priimek 
predlagatelja , 
institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst predolg) Obrazložitev oz. 
 predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

1 Stran 60, 
kazalniki 

5.1. Boljša 
dostopnost 
zdravstvenih 
storitev  in 
krepitev zdravja 
občanov 

Irena Grmek 
Košnik, ZZV Kranj 
(okrogla miza) 

- briše se kazalnik: št. živorojenih/1000 preb. 
- nov kazalnik: prezgodnja umrljivost 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• briše se kazalnik: št. živorojenih/1000 preb. 

• nov kazalnik: prezgodnja umrljivost 
Te statistične podatke vodi in ima le ZZV Kranj, ki bodo podatke 
morali sporočati 

2 Stran 100, 5 5.3. Boljša skrb 
za ranljive 
skupine 

Mirjana Česen, 
VDC Kranj 
(okrogla miza) 

- podaljša se naziv: skrb za osebe s posebnimi potrebami in osebe s 
težavami v duševnem zdravju in invalide 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
Spremeni se naziv ukrepa 5.3. v: Skrb za osebe s posebnimi 
potrebami in osebe s težavami v duševnem zdravju in invalide 

3 Stran 100, 5 5.3. Boljša skrb 
za ranljive 
skupine 

Beno Virt, 
Medobčinsko 
društvo slepih in 
slabovidnih Kranj 
(okrogla miza) 

Javne storitve in informacije prilagojene slabovidnim: 
-Omogočiti branje s povečevalnim steklom oziroma elektronsko lupo v objektih 
kot so Upravna enota, Občina, knjižnica, Davčna uprava…., tiskanje 
pomembnejših informacij z večjimi črkami (navodila za izpolnjevanje obrazcev). 
-Omogočiti uporabo prilagojene tehnologije pri storitvah javnih služb, 
-V javnih ustanovah mora biti dostopna elektronska lupa ali povečevalna lupa za 
slabovidne, za slepe uporabnike pa prilagojena računalniška oprema kjer je to 
nujno potrebno (knjižnice, Občina, Upravna enota,…). 
-Tiskanje pomembnejših informacij pomembnih za lokalno skupnost z večjimi 
črkami 
-Večja dostopnost informacijsko komunikacijskih tehnologij in podpornih 
tehnologij za slepe in slabovidne (spletna stran MOK), 
 
Prilagoditev javnega prometa in infrastrukture slepim in slabovidnim 
-Prilagoditi avtobuse mestnega prometa in linijske avtobuse, za senzorno ovirane 
invalide (dostop in vstop v avtobus, sprejemanje govornih informacij), 
-Zagotovitev prevoza v javnem potniškem prometu za psa vodnika, 
-Z zvočnimi semaforji opremiti čim večje število križišč in s tem bistveno izboljšati 
prometno varnost še zlasti za slepe in slabovidne. 
-S talno signalizacijo opremiti pločnike vsaj v ožjem mestnem središču in v okolici 
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih. 
-Pri rekonstrukcijah pločnikov in cestišč za mnenje povprašati tudi slepe in 
slabovidne 
Organizacijski vidik: 
-Oblikovanje področne komisije katerih člani so tudi predstavniki invalidskih 
organizacij, na ravni lokalne skupnosti, ki redno vsako leto analizira dostopnost 
lokalnega okolja za slepe in slabovidne, predlagajo spremembe za izboljšanje 
dostopnosti in spremljajo uresničitev izboljšav, ter sodelujejo z organi lokalne 

• Občina lahko ukrepa v okviru svojih pristojnost in pri tem 
enakovredno obravnav vse občane  

• Potrebe oseb s posebnimi potrebami smo obravnavali v okviru 
področja 5.3. Boljša skrb za ranljive skupine.  

• Poleg tega se  zadeva pokriva z že obstoječim sofinanciranjem 
programov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju 
socialnega varstva in za ta namen MOK  letno zagotavljamo 
120.000 eur.   

• Področje zaposlovanja in izobraževanja invalidov ureja država, 
zato v to žal MOK ne more poseči. 

  
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Pod horizontalni ukrep 0.3. Novi modeli za učinkovitost 
delovanja občinskih javnih služb se smiselno vgradi ukrepe 
vezane na javne storitve in informacije prilagojene slabovidnim. 

• Pod ukrep 1.4. prometna dostopnost in trajnostna mobilnost 
vgradimo aktivnosti, ki  jih navaja predlagatelj (prilagoditev 
prevozov, komunikacij, semaforjev, javnih zgradb,..) . , ki naj se 
izvajajo vzporedno z obnovo javne infrastrukture. 

• Oblikovanje telesa invalidskih organizacij je možno v obliko 
posvetovalnega organa. 
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skupnosti, 
Izobraževanje: 
-Slepim in slabovidnim omogočiti dostopnost do izobraževanja in do delovnih 
mest, 
Stanovanja: 
-Pri gradnji neprofitnih stanovanj upoštevati, da so lahko njihovi potencialni 
uporabniki tudi slepi in slabovidni. 

   SOŽITJE Društvo 
za 
pomoč osebam z 
motnjami v 
duševnem 
razvoju,  
po e-mailu 

- dokument eksplicitno ne obravnava kategorije invalidov, še zlasti 
oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju 

- menijo, naj bo mesto Kranj prijazno mesto še posebej naj bo prijazno 
invalidom 

- skozi vizijo Kranja 2023 postavljene vrednote odprtost, povezovanje, 
sodelovanje in vključevanje, pa tudi ostale bi morale konkretno 
nakazovati uresničevanje tudi skozi prizmo invalidov 

- v dokumentu pogrešajo več konkretnih nakazanih smernic in 
aktivnosti občine pri reševanju aktualne problematike (zapolnjene 
kapacitet oz. oblik družbene skrbi za to populacijo). 

4 Stran 99, 5 
 

5.3. Boljša skrb 
za ranljive 
skupine 
Programi za 
socialno 
ogrožene in 
odvisnike 

Vojko Vavpotič, 
vodja Škrlovca 
(okrogla miza) 

Socialno preventivni programi za socialno ogrožene mlade in družine, in 
sicer: vzpostavitev Dnevnega centra za mlade (dislocirana enota 
Škrlovca) na področju Planine 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Vzpostavitev Dnevnega centra za mlade (dislocirana enota 
Škrlovca) na področju Planine se sprejme kot 4. sklop programa 
za socialno ogrožene in odvisnike (5.3. Programi za socialno 
ogrožene in odvisnike). Sofinancerji: MOK letno 75.000 EUR 
letno, MDDSZ 25.000 EUR letno, donacije , evropski razpisi 

5 Stran 99, 5 
 

5.3. Boljša skrb 
za ranljive 
skupine 
Programi za 
socialno 
ogrožene in 
odvisnike 

Manja Vovk 
(MOK) 

Pod tretji sklop, razvoj programov in s tem zagotavljanje proračunskih 
sredstev MOK se v kolono pri finančnih sredstvih napišejo sredstva v 
višini 160.000 EUR letno 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Pod tretji sklop, razvoj programov in s tem zagotavljanje 
proračunskih sredstev MOK se v kolono pri finančnih sredstvih 
napišejo sredstva v višini 160.000 EUR letno 

 

6 Stran 100 5.3. Boljša skrb 
za ranljive 
skupine 

Mija Pavlin, DU 
Kranj 
(okrogla miza) 

Starejši občani: S kakšnim občinskim ukrepom naj se zmanjša najemnine 
in  uredi javni prevoz, ki bo starejšim omogočal prevoz do velikih 
nakupovalnih centrov. 

• Ukrep pod 5.3. tretjim sklopom stanovanja za šibke družine 
predvideva  dom socialno ogroženim in izgradnjo neprofitnih 
stanovanj in subvencioniranje najemnine; 

• Javni prevoz do nakupovalnih centrov pa spada v drugo 
področje, saj gre za ureditev linij prevozov  javnega potniškega 
prometa in ne socialnih prevozov.  Občina že sedaj financira 
mestni javni potniški  promet in ohranja linije , ki niso 
rentabilne.  Nakupovalni centri so dostopni z avtobusi, za večjo 
frekvenco ali brezplačni prevoz pa morajo poskrbeti 
nakupovalni centri sami. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
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• Pod ukrepom 5.3 se spremeni naziv  iz  »stanovanja za socialno 
šibke družine« v  »stanovanja za socialno šibke«, saj s tem 
mislimo tudi na vse socialno šibke, npr. starejši človek ali 
posameznik brez družine 

7 Stran 100 5.4. Varna 
občina 

Slavko Erzar 
(e-pošta) 

V poglavju zadovoljnost je varnost občanov omenjena le obrobno, kar je 
zaradi poslabšane varnosti občanov v 2008 zaradi vlomov, ropov itd. 
neprimerno. Mestna oblast mora zagotoviti pogoje za varno bivanje 
občanov, ne pa da to prelaga na državo. Manjkajo torej konkretni ukrepi 
in predlogi. 

8   Skupina občanov Varnost je več kot kriminaliteta, je tudi red v naseljih. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Doda se nov projekt (83) Občinski program varnosti-OPV 
(83) (MOK) kot tretji sklop ukrepa 5.4. Varna občina 

9 5.2 5.2. Boljša 
dostopnost 
oskrbe in 
varstva starejših 

Irena Grmek 
Košnik, ZZV Kranj 
(okrogla miza) 

Starejši občani:več poudarka na dnevnih centrih za starejše ; 
ponudi še več programov za mlade. 

• Menimo, da  smo dovolj pozornosti namenili obema ciljnima 
skupinama. V predlogu so manjši domovi, stanovanjska in 
bivalna skupnost in večnamenski prostor DUK ter nove storitve 
za oskrbo starejših.  

• Za mlade je ponujen nov program na Planini in varne točke; za 
mlade je treba gledati tudi programe v kulturi in športu; v   
prednostni usmeritvi skupnost zadovoljnih in zdravih ljudi  gre 
za socialne programe za mlade. 

10 Slavko Erzar V poglavju zdravja ni jasno zakaj potrebujemo nov zdravstveni 
kompleks, kakšne analize, študije koliko bomo zgradili kapacitet za 
starejše itd. 

11 Beno Fekonja Kar se zdravstvenega centra tiče, da gre za zelo veliko dilemo, ki presega 

Kranj. Regijsko bolnico imajo na Jesenicah, druga je v Begunjah. 

Jeseniška bolnica terja odgovor, kaj v Kranj razvijati in česa ne. Osebno 

ni za gradnjo novih prostorov za BGP, morda lahko za ginekološki, ne pa 

za porodniški. Vprašal je ali glede na število rojstev na Gorenjskem 

rabijo dve porodnišnici. Še vedno je ideja o paliativnem centru, ki bi jo 

lahko vključili v strategijo in ustanovili z državnim, občinskim ter javno-

zasebnim partnerstvom. 

12 Odbor za 
družbene 
dejavnosti 

Zagotovi  se prostorske pogoje za gradnjo regijske bolnišnice, negovalne 
bolnišnice in doma starostnikov 

13 

5.., str. 61 -62 5.1. Boljša 
dostopnost 
zdravstvenih 
storitev in 
krepitev zdravja 

Alojz Gorjanc Predlaga,, da se bolnica na Golniku razširi v gerontološko bolnico za 
starejše, kjer je idealna lokacija zaradi neokrnjenega zraka. Golnik za 
negovalno bolnico ni zainteresiran, zato menim, da ta ideja ni 
sprejemljiva. 

• Potrebe po preselitvi v sklop oziroma neposredno bližino 
zdravstvenega centra so podale Gorenjske lekarne, katere 
imajo tudi investitorja; dodatne prostore za svojo dejavnost pa 
potrebujejo še OZG, BGP, v Kranju primanjkuje specialističnih 
ambulant in ponudbe novih zdravstvenih dejavnosti (tudi 
zasebnih) , zato se bo zgradil večji center, ki bo omogočil razvoj 
zdravstvene ponudbe v Kranju. Obstajajo analize o dostopnosti 
zdravstvenih storitev, ki še posebej za specialistično dejavnost 
zaostajajo za slovenskim povprečjem.  

• Interes Kranja je, da ohrani bolnišnico za ginekologijo in 
porodništvo v Kranju. 

- Na strani 98 imamo že napisano: - prizadevanja za vzpostavitev 
negovalne bolnišnice; - prouči se možnost rezervacije prostora 
za namene širjenja bolnišnice dejavnosti oz. regijske bolnišnice 
na območju MOK; Menimo,da je smiselno, da s prostorskimi 
akti zagotovimo prostor za razvoj zdravstvene dejavnosti , saj 
se te dejavnosti loteva tudi zasebni sektor je prav, da imamo na 
ta namen rezerviran prostor.  

- Paliativni center: Golnik že izvaja paliativno dejavnost kot eno 
izmed dejavnosti bolnišnice Golnik 

 

14 5.2,  str 99 5.2. Boljša 
dostopnost 
oskrbe in 
varstva starejših 

KO ZB za vrednote 
NOB Stražišče 
 

Pobuda, da se na desnem bregu Save zgradi nov dom za starejše občane   • Strategija (Ukrep 5.2 stran 99) predvideva razpršeno gradnjo 
več manjših domov in varovanih stanovanj za starejše po celi 
občini (konkretno Mlaka, Stražišče). Za Stražišče se za ta namen 
že delajo spremembe PUP. 

15 5.2,  str 99 5.2. Boljša KO ZB za vrednote Pobuda, da se v Stražišču uredi sedež službe za pomoči na domu   • Sedež  službe za pomoč na domu je Dom upokojencev Kranj in 
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dostopnost 
oskrbe in 
varstva starejših 

NOB Stražišče 
 

ker bo dom postal krajevno medgeneracijsko središče, kjer bo 
starejša populacija dobila vse informacije in veliko storitev, je 
najboljša lokacija dom in ne prestavitev v drug kraj, ki s seboj 
prinese tudi nepotrebne finančne posledice. 

16 Str. 100, 5.4 5.4. Varna 
občina 

Manja Vovk, 
Tatjana Kocjančič 
(MOK) 

Podvajanje. Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 

• Pod ukrepom 5.4. Varna občina pod opisom se črta druga 
alineja: vzpostavitev varnih točk za preprečevanje 
medgeneracijskega nasilja, saj so varne točke zajete že pravilno 
v ukrepu 5.3. 

17.  5. 2. str. 99 Boljša 
dostopnost 
oskrbe in 
varstva starejših 

Boris Oblak  Nikjer ni obdelano vprašanje, kako se bo postopalo s starejšim 
prebivalstvom do izgradnje bodočega doma upokojencev v Stražišču? 

MOK bo krepil in ves čas širil dejavnost oskrbe na domu. Sicer te 
naloge opravlja Dom upokojencev Kranj. 

 

PU 6:  MESTO ŠPORTA 

Vir pripomb: Okrogla miza, po e-mailu , po pošti 

Urednik pripomb: Marko Trebec 

 

Št. Poglavje in stran iz 
strategije  

Ime in 
številka 
ukrepa  

Ime in priimek predlagatelja , 
institucija 

Pripomba/ predlog (povzetek, kadar je tekst predolg) Obrazložitev oz. 
 predlog sprememb in dopolnitev v predlogu strategije: 
 

1 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
 
Str: 64 - 67 

6.1 Ciril Jereb, RK SAVA Kranj 
Pavel Srečnik, OŠ Stražišče 
Matej Kozjek, KK Stražišče 
Rafael Šumi, KS Stražišče 
Jure Kristan, KS Stražišče 
Dulič Mesud, NK SAVA Kranj 
Klinc Darko, NK SAVA Kranj 
Branko Fartek, Zavod za šport Kranj 
Slavko Cvetanović, ZŠD SAVA Kranj 

ustanovi se iniciativni odbor za izgradnjo večnamenske 
športne dvorane v Stražišču 
 
v strategijo trajnostnega razvoja MO Kranj 2008-2023 
naj se vključita tako  izgradnja večnamenske športne 
dvorane v Stražišču, kot ureditev ŠP Stražišče 

Za samostojno večnamensko dvorano v Stražišču ni 
finančnih sredstev. Smiselno pa je obstoječi športni 
park zaokrožiti. Menimo, da je v sklopu šole smiselno 
združiti obe obstoječi telovadnici ter jo ustrezno 
urediti za potrebe šole , rekreacije in športa v 
Stražišču. Načrti zanjo so že izdelani. Investicijsko se 
zadeva obravnava pod področjem šolstva – PU 
Središče znanja. 
Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

• Ustrezno se dopolni ukrep zagotavljanje 
prostorskih pogojev za otroško varstvo in OŠ – 
dopolnitev DIIP.  

2 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.1 Andrej Polenec – Teniški klub 
Triglav 

Pogreša načrte za centralno teniško igrišče ter ne 
podpira centralizacije športnih površin 

• Centralno  teniško igrišče kot novogradnja je 
opredeljen v strategiji v izvedbenem delu, str. 
101 v okviru Ukrepa 6.1. Sodobni prostorski 
pogoji za rekreacijo, šport mladih in vrhunski 
šport. 
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3 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.1 Dušan Prezelj – Atletski klub 
Kranj 

Močno podpira RVŠVC, saj bo objekt namenjen tako 
vrhunskemu kot rekreativnemu športu 
 

• RVŠVC je  opredeljen v strategiji v izvedbenem 
delu, str. 101 v okviru Ukrepa 6.1. Sodobni 
prostorski pogoji za rekreacijo, šport mladih in 
vrhunski šport. 

4 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.3 Nada Mihajlovič – mestna 
svetnica, predsednica Komisije 
za vrednotenje športnih 
programov 

predlaga »zeleno kartico«, ki bo omogočila rekreativno 
vadbo na športnih objektih in vstop na športne 
prireditve oziroma tekme klubov 
 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

• Zanimiva ideja, ki bi jo morali razdelati, občani bi 
se s kartico lahko poistovetili, obiski prireditev 
pa bili množičnejši. Pobuda za »zeleno kartico«  
se vključi v opis projekta Upravljanje in trženje 
športnih objektov v okviru Ukrepa 6.3. 
Rekreacija – krepitev zdravja vseh občanov; 
prouči pa se tudi v okviru projekta Čip kartica 
Kranja  v okviru ukrepa 2.2. e-kranj. 

5 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.3 Bojan Šmid – Športno društvo 
Šport Šmid 

Za ukvarjanje s športom po zaključku tekmovalne 
kariere je premalo programov in površin za nadaljevanje 
aktivnega preživljanja prostega časa 

• Spodbujanje  rekreacije  je opredeljena pod  
Ukrepom  6.3. rekreacija  - krepitev zdravja vseh 
občanov, športna infrastruktura pa pod 
Ukrepom 6.1. Sodobni prostorski pogoji za 
rekreacijo, šport mladih in vrhunski šport. 

6 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.1 Franc Hvasti – Kolesarski klub 
Sava Kranj 

načrtovane kolesarske steze so namenjene splošni 
uporabi in za kolesarski šport niso primerne 

 

• Le pojasnilo Hvastija, da načrtovane steze niso 
primerne za treninge kolesarstva. 

7 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
 
Str: 64 - 67 

6.4 
 
 
 
 
 
 
 

Miran Šubic – Nogometno 
društvo Triglav 2000 Kranj 

Nikjer v strategiji ni omenjena blagovna znamka 
kranjskega športa “Triglav”. Ob tem ne smemo pozabiti 
niti na kolesarje Save. Triglav je bila blagovna znamka 
tudi v bivši Jugoslaviji in ta ime bi morali bolj izpostaviti 
preko trženja, promocije,.. 
 
Šport potrebuje identiteto 
 
 

• Ime   Triglav v Kranju 11 športnih klubov 
(Nogometni klub Triglav, Akademski vaterpolski 
klub Triglav, Plavalni klub Merit Triglav, ND 
Triglav 2000, Košarkaški klub Triglav, Atletski 
klub Triglav, Odbojkarski klub Triglav, Ženski 
odbojkarski klub Triglav, Triatlon klub Triglav, 
Smučarski klub Triglav  in  Alpski smučarski klub 
Triglav).  Triglav je res blagovna znamka v 
Kranju, Sloveniji in tudi bivši YU. Nekdaj so imeli 
so enotno osnovo v pečatu, modri barvi .  

• Predlog spremembe: 
Ohranjanje in krepitev blagovne znamke »Triglav« v 
kranjskem športu  se doda k prednostni usmeritvi 
Odprto mesto, kjer je predvidena  koordinacija šport, 
turizem in kultura . Upošteva pa se tudi pri kranj kot 
blagovna znamka in  6.4. Upravljanje športa in 
rekreacije v MOK (Povezovanje in organiziranost 
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športa). 

8   Glede zelenih površin za rekreacijo je bilo že veliko 
načrtov le obuditi jih je potrebno – Ovčan, Kokrica – 
Čukov bajer,.. 

• Izkoristiti je potrebno obstoječe načrte Ovčan, 
Kokrica.., zato je v strategiji že sedaj v okviru 
Ukrepa 1.5. Zeleni Kranj opredeljen projekt 
»Mreža pešpoti«: sprehajalnih, tematskih, 
tekaških in rekreacijskih. 

9 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.1 Bojan Flander, e-pošta Glede lokacije bi bil zanimiv športno turistični park na 
Savskem otoku poleg trgovskega centra. V tistem 
zelenem delu bi lahko bil manjši park, otroška igrišča, 
odbojka na mivki, mini golf in kakšne restavracije, bari s 
pogledom na reko. Npr. da bi bilo v manjši meri 
podobno, kot je v Mariboru Lent, kjer pogled na reko 
naredi lokacijo bolj atraktivno. 

• Majdičev otok je v bil v denacionalizacijskem 
postopku vrnjen upravičencem. 

• Glede Savskega otoka je več različnih pobud, a je 
pomemben interes lastnika.  

• Predvideno  je, da se Savski otok  obravnava pri 
izdelavi študije  koncepta »Zeleni sistem«, ki je 
že predviden z Ukrepom 1.5. Zeleni Kranj, kakor 
tudi pri spremembi OPN. 

10 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.3 Jure Kristan, predsednik KS 
Stražišče 
 

V prihodnosti vidi priložnost za povezavo športa in 
turizma v Stražišču. To pomeni večji izkoristek drugih 
možnosti ki jih ponuja kraj, oz. narava-oživljanje 
nekaterih športno-rekreativnih dejavnosti (trim-steza), 
pohodništvo… 

• Izkoristiti je potrebno Jošt in Šmarjetno goro, 
zato je v strategiji že sedaj v okviru Ukrepa 1.5. 
Zeleni Kranj opredeljen projekt »Mreža 
pešpoti«: sprehajalnih, tematskih, tekaških in 
rekreacijskih. 

11 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 – 67 

6.4 Slavko Cvetanović, – Zveza 
športnih društev Sava 

Potrebno je obnoviti, oživiti ali pa ustanoviti novo 
''Športno zvezo Kranj'' – strokovno telo, ki bo 
kompetentno povedalo katere športne panoge so 
vrhunske, tekmovalne in za Kranj prioritetne;  ki bo na 
osnovi tega Zavodu za šport podala mnenja o    
potrebah po športni infrastrukturi (adaptacijah,   
novogradnjah, dopolnitvah); ki bi izdelala popoln 
pregled športnih vsebin, oz.  programov in njihovih 
potreb;  ki bo ves kranjski šport povezovala ; ki bo 
skrbela za izobraževanje kadrov, kateri delajo po  
posameznih klubih, društvih, zvezah 

12 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 – 67 

6.4 Stanislav Boštjančič – mestni 

svetnik 

Meni, da v ta  dokument ne sodi organiziranost športa;  

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

• To je zadeva društev,zato se upošteva pripomba 
g. Boštjančiča in se projekt Povezovanje in 
organiziranost športa izloči iz .ukrep  6.4. 
Upravljanje športa in rekreacije v MOK. 

13 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
 
Str: 64 - 67 

6.1 Ludvik Gorjanc – predsednik KS 
Center 

• Opozarja ne večni problem dostopa in parkiranja v 
okolici centra. 

• Že v preteklosti je bil na tem področju načrtovan 
hotel. 

• Potrebno je določiti prioritetne športne panoge s 
katerimi se bo Kranj identificiral 

• Da – parkiranje je problem  in je povezan tudi z 
ostalimi področji. V okviru Športnega centra  
Kranja je predvidena prometno-hortikulturna 
ureditev vključno s parkirišči ter športni hotel 
(6.1. Sodobni prostorski pogoji za rekreacijo, 
šport mladih in vrhunski šport; RVŠVC). 
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• Opredelitev športnih panog ni  stvar krovne 
strategije trajnostnega razvoja Kranja, dogovori 
se kot del prenove programa športa. 

14 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
Str: 64 - 67 

6.1 EGIDIJ Kozjek, Vodja smučišča 

Pungrat, Športno društvo 

Besnica 

     

 

Vizija razvoja Športnega parka Pungrat v Besnici do leta 

2010 predvideva dodatno postavitev električne 

nizkovrvne vlečnice  v dolžini 200 m, ureditev sankaške 

proge, tekaške proge, poligona za deskarje na snegu in 

drsališča. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 
Dopolni se  ukrep 6.1.3 kot izgradnjo  manjših 
športnih objektov za otroke  in mladino, s tem, da se 
ponovno prouči finančne možnosti za soudeležbo 
MOK. 

15 5.7. Prednostna 
usmeritev 6: Kranj – 
mesto športa 
 
Str: 64 - 67 

 Nada Mihajlovič – mestna 
svetnica, predsednica Komisije 
za vrednotenje športnih 
programov 

Pri prednostni usmeritvi v poglavju Kranj – mesto  
športa je predlagan dvig motoričnih sposobnosti otrok v 
prvi  triadi osnovne šole in vprašala, kaj pa za otroke od 
10 let starosti naprej. Slovenska statistika kaže, da so 
raje za računalnikom in televizorjem in ne izvajajo  
aktivnostih, ki zagotavljajo zdravo življenje. Predlagala 
je, da se zagotovi malo več zelenih površin tudi za to 
populacijo in za starejšo, kot so na primer pomožna 
nogometna igrišča in, da se umesti kakšen koš v katerem 
koli koncu Kranja. 

• Programi za prvo triado se že izvajajo za vse 
starejše kategorije pa se predpostavlja, da se 
vadba organizira po športnih društvih. Z 
ureditvijo  manjših športnih površin po KS bi na 
igrišče spravili dodatno še kakšnega 
mladostnika. 

Predlog sprememb in dopolnitev v predlogu 
strategije: 

• Ukrep 6.1.3  izgradnja atraktivnih  manjših 
športnih objektov za otroke  in mladino se 
dopolni  z besedo »in po KS«. 
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Tabela 1: Pregled predlagateljev pripomb in predlogov  

 Ime in priimek Inštitucija E -pošta Okrogla miza/ 
razprava  

Dopis 

1.  ALPETOUR Potovalna agencija Kranj d.d. Podjetje/ izvajalec javne službe   X 

2.  Andreja Pogačnik TŠC Kranj   X 

3.  Bojan Šmid  Športno društvo Šport Šmid   X 

4.  Branko Mesec in Jože Frelih   
          

Nestrankarska lista za KS »Sorško polje«,  Predsednik KS 
Žabnica 

  X 

5.  Civilna iniciativa Britof    X 

6.  Civilna iniciativa Mlaka    X 

7.  Dušan Prezelj  Atletski klub Kranj   X 

8.  E. Humar Občan   X 

9.  Egidij Kozjek, 
 

Vodja smučišča Pungrat, Športno društvo Besnica   X 

10.  Franc Hvasti  Kolesarski klub Sava Kranj   X 

11.  Glasbena šola Kranj    X 

12.  Irena Tomšič Občanka   X 

13.  Iztok Humar,  UNI - Lj   X 

14.  Jože Dolhar Predoslje   X 

15.  Jure Kristan,  predsednik KS Stražišče   X 

16.  KO ZB za vrednote NOB Stražišče    X 

17.  Krajani Britofa    X 

18.  Ludvik Gorjanc  predsednik KS Center   X 

19.  Mag. Slavko Brinovec Občan   X 

20.  Marjan Bajt Občan   X 

21.  MERCATOR d.d. Podjetje   X 

22.  Miran Šubic  Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj   X 

23.  Okrožno sodišče Kranj    X 

24.  Pavel Srečnik,  OŠ Stražišče   X 
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25.  Petra Mohorčič članica Sveta MOK, Komisije za turizem, iz pripomb in 
predlogov  odborov in komisij Sveta MOK 

  X 

26.  Prisotni na okrogli mizi v Stražišču: Ciril Jereb, RK SAVA 
Kranj, Pavel Srečnik, OŠ Stražišče, Matej Kozjek, KK 
Stražišče, Rafael Šumi, KS Stražišče, Jure Kristan, KS 
Stražišče, Dulič Mesud, NK SAVA Kranj, Klinc Darko, NK 
SAVA Kranj, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Slavko 
Cvetanović, ZŠD SAVA Kranj 

   X 

27.  Skupina občanov    X 

28.  Slavko Cvetanović  Zveza športnih društev Sava   X 

29.  Svet KS Predoslje    X 

30.  Vitomir Gros (dodatno) Občan   X 

31.  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,     X 

32.  Beno Fekonja Mestni svetnik  X  

33.  Beno Virt Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj  X  

34.  Blaž Basaj Občan, Član DPC Podeželje  X  

35.  Dominik Ovniček predsednik Sveta KS Hrastje  X  

36.  Filip  Bertoncelj  KS Podblica):  X  

37.  Igor Pogačnik Občan  X  

38.  Irena Grmek Košnik ZZV Kranj  X  

39.  Janez Kovačič  KS Planina  X  

40.  Lojze Gorjanc članica Sveta MOK  X  

41.  Lojze Ješe Predsednik sveta KS Mavčiče  X  

42.  Mag. Drago Štefe Predsednik Sveta KS Primskovo  X  

43.  Mija Pavlin DU Kranj  X  

44.  Milan Sagadin,  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj  X  

45.  Mirjana Česen,  VDC Kranj  X  

46.  Mitja Kadoič Kmetijsko gozdarski zavod Kranj  X  

47.  Mladen Dubravica Predsednik sveta KS Goriče  X  

48.  Nada Mihajlovič  mestna svetnica, predsednica Komisije za vrednotenje 
športnih programov 

 X  

49.  Odbor za družbene dejavnosti   X  
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50.  Petra Kejžar Komisija za staro mestno jedro  X  

51.  Prešernovo gledališče   X  

52.  Sebastjan Sajovic Kulturni delavec  X  

53.  Stanislav Boštjančič,  član Sveta MOK, iz zapisnika 20. seje Sveta MOK  X  

54.  Špela Peternel stanovalka KS Center  X  

55.  Tania Mendillo stanovalka KS center  X  

56.  Uroš Brankovič Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj  X  

57.  Vojko Vavpotič vodja Škrlovca  X  

58.  Franc Benedik KS Center  X X 

59.  Janez Frelih  KS Orehek Drulovka):  X X 

60.  mag. Igor Hribar 
 

Predsednik Sveta KS Kokrica 
 

 X X 

61.  Aleksander Pavšlar Občan X   

62.  Andrej Polenc Občan X   

63.  Bojan Flander Občan X   

64.  Civilna iniciativa za kakovost bivalnega in delovnega okolja 
v mestnem jedru Kranja 

 X   

65.  F. Šter Kranj X   

66.  Hermina Kranjc Občanka, Mavčiče X   

67.  Jaka Planinc Občan x   

68.  Komisija za oživljanje mestnega jedra  X   

69.  Robert Podvratnik Občan x   

70.  Rok Lunar Občan x   

71.  Sašo Kunčič Občan, Likozarjeva, Kranj X   

72.  Slavko Erzar Občan X   

73.  Stane Gruden Občan x   

74.  Uroš Korenčan Občan, Kranj X   



PREGLED PRIPOMB IN PREDLOGOV  IZ JAVNE OBRAVNAVE STRATEGIJE TRAJNSOTNEGA RAZVOJA MOK 2009 – 2023  Stran  61 

 

75.  Vitomir Gros Občan (2 dopisa) X   

76.  Žiga Lokar Občan x   

77.  Boris Oblak KS Bitnje X X  

78.  Danilo Šenk Predsednik Sveta KS Predoslje X X  

79.  Franc Pogačnik Občan, Član DPS za podeželje X X  

80.  Janez Logar Zavod za gozdove, OE Kranj X X  

 
  


