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PROGRAM ZA KRANJ
ZA LOKALNE VOLITVE 2022

TVOJ GLAS,  
TVOJA PRIHODNOST!



2KDO SMO:

Po izobrazbi sem politologinja  
in že od rojstva živim v Kranju.  
Že od študentskih let sem aktivna  
v politiki, zadnja štiri leta tudi kot 
mestna svetnica v Kranju. Zadnja  
tri leta z družino živim v starem 
mestnem jedru in življenja v Kranju  
ne bi zamenjala za nič drugega. 

Kandidiram, ker si ne želim zatiskati oči 
pred problemi, ki jih opažam okoli sebe. 
Želim si, da Kranj postane mesto,  
v katerem bodo imeli mladi ustrezne 
pogoje za načrtovanje svoje prihodnosti 
in dovolj vsebin za kvalitetno preživljanje 
prostega časa. Želim, da Kranj postane 
mesto, v katerem bodo starejši dočakali 
varno in aktivno starost. Želim,  
da ohranimo mesto zeleno in zgradimo 
skupnost, ki bo temeljila na solidarnosti, 
povezovanju in tovarištvu. V mestnem 
svetu bom predstavljala glas vseh, 
ki želimo spremembe na bolje – glas 
preslišanih, glas mladih, glas prekarcev, 
glas starejših in glas okolja. 

Šport oziroma gibanje predstavlja 
pomemben dejavnik kranjskega 
vsakdana. Kot športni pedagog, 
kineziolog in trener se zavedam 
pomembnosti vpliva gibanja  
na telesno in duševno zdravje 
 ter učno uspešnost.  

Kljub dobro razvejani športni 
infrastrukturi Kranj nujno potrebuje 
obnovo ter novogradnjo športnih  
dvoran in šolskih telovadnic,  
kjer bo preko celega dneva potekala 
strokovna telesna vadba predšolskih 
otrok, učencev, športnikov in odraslih. 
Brezplačni programi športa za vse 
starostne skupine morajo biti usmerjeni  
v izboljšanje zdravstvenega stanja 
občanov Kranja in v zaposlitev  
dodatnega strokovnega kadra,  
ki bo športnikom nudil najboljše pogoje 
za razvoj. Kandidiram s ciljem, da bodo 
kranjski otroci gibalno najučinkovitejši 
v Sloveniji, kranjski športniki pa bodo 
naredili preboj v najuspešnejše sredine, 
kar si tretja največja mestna  
občina tudi zasluži.

Sem Kranjčanka; v Kranju živim  
že vse svoje življenje. V Prešernovem 
gledališču Kranj delam že dve 
desetletji in se zavedam, da je kultura 
še kako pomembna za kvalitetno 
življenje vseh občanov. 

Zavzemala se bom za rešitev 
problematike gledališča in si prizadevala 
kulturo približati mladim. Želim, da skrb 
za okolje postane prioriteta občine  
in da mesto postane zeleno, da bi bilo 
življenje prijazno za bivanje za vse 
generacije. Zavzemala se bom za oskrbo 
zapuščenih živali. Želim, da vsem mladim 
omogočimo dostop do stanovanj in vsem 
starejšim dostojno starost.

Po izobrazbi sem diplomirani  
sociolog, trenutno pa zaključujem 
magistrski študij iste smeri.  
Že vse življenje živim v Kranju,  
prva štiri leta na Drulovki, od takrat 
naprej pa v Stražišču. 

Kandidiram, ker želim, da so v mestnem 
svetu zastopani tudi glasovi marsikdaj 
preslišanih ljudi. Želim si predvsem 
sprememb na področju stanovanjske 
politike in vodenja javnih storitev,  
ki nam jih zagotavlja občina. Prepričan 
sem, da lahko Levica s svojimi predlogi  
in stališči začne spreminjati stvari  
v pravo smer. Če bom izvoljen, se bom  
po svojih najboljših močeh zavzemal  
za izpolnjevanje programa stranke,  
v občinskem svetu pa bom glas  
vseh občanov, tudi tistih, ki so bili  
do sedaj preslišani.

GAJA KRYŠTUFEK GOSTIŠAANA ČERNE ROK BAVDEK JANEZ ROZMAN 
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TEJA HAFNAR

Sem Kranjčanka, po izobrazbi tehnik 
zdravstvene nege. Že od malih nog 
obožujem živali. Kasneje v življenju 
sem spoznala, da živalim na našem 
planetu ljudje povzročamo veliko 
nepotrebnega trpljenja, zato sem  
jih pred dobrimi desetimi leti 
prenehala izkoriščati za prehrano. 

Sem tudi pobudnica Iniciative za izgradnjo 
zavetišča za zapuščene živali Kranj,  
v kateri si že dalj časa prizadevamo,  
da bi Kranj dobil zavetišče v skladu  
s sodobnimi smernicami oskrbe živali. 
Trenutno opravljam delo socialne 
oskrbovalke na domu, v okviru katerega 
pomagam starim, bolnim in ljudem  
s prizadetostjo, kot so okvare vida, sluha, 
govora in gibalna ali duševna prizadetost, 
da lahko med svojci čim dlje ostanejo  
v domačem okolju. Kandidiram, ker  
si želim, da v bližnji prihodnosti ne bi bilo 
več zapuščenih živali. Do takrat si bom 
še naprej prizadevala, da Kranj dobi 
humano zavetišče, v katerem bodo imele 
zapuščene živali možnost ob kvalitetni 
oskrbi počakati na odhod  
k skrbnim lastnikom.

ALJOŠA MOČNIK ŠTIMAC

Po izobrazbi sem magister poslovne 
informatike. Živim in delam v Kranju 
kot poklicni in prostovoljni gasilec. 

Za Kranj si želim, da postane  
mesto, kjer se ljudje počutijo varne  
in ki je prijazno tako do mladih družin  
kot tudi do starejših. Kranj vidim kot 
mesto, ki povezuje celotno gorenjsko 
regijo, zaradi česar je v prihodnosti 
pomembno graditi na prometnih 
povezavah. Želim, da je naše mesto 
primerno za podjetja, da lahko rastejo  
in se razvijajo.

SUZANA OROZ

Sem Kranjčanka, predmetna  
učiteljica, aktivistka. 

Kandidiram, ker želim, da se v Kranju 
trgovski centri umaknejo parkom,  
da se v mestno jedro in v stanovanjska 
naselja vrnejo trgovine z mešanim 
blagom, da mladi dobijo svoj center  
za ustvarjanje v eni od propadajočih 
tovarn, da se parkirišča gradijo pod 
zemljo in ne namesto zelenic ter  
da v Kranju poleg kulture domuje tudi 
subkultura v vsej svoji raznolikosti.

MAKS ŠTROMAJER

Star sem 67 let in sem upokojenec. 
Rodil sem se v starem mestnem jedru 
Kranja, končal Iskrino strojno šolo  
v Kranju in se takoj zaposlil  
v tovarni Iskraemeco v Kranju,  
kjer sem služboval 33 let. Svojo 
delovno dobo sem končal kot 
zavarovalniški zastopnik. 

Vse svoje življenje živim v Kranju,  
in ko se ozrem v preteklost, se sprašujem, 
kot se verjetno sprašuje mnogo naših 
prebivalcev, kje je mesto Kranj in okolica, 
ki sta bila v preteklosti v ponos in sta 
predstavljala eno industrijsko, športno 
in kulturno najbolj razvitih mest v državi. 
Kandidiram, ker si želim sprememb ter 
s svojim trudom in delom po najboljših 
močeh pomagati in prispevati za boljše, 
prijetnejše življenje vseh krajanov.



4

DARIO SERAVAL

V Ljubljani sem se izobrazil za 
univerzitetnega diplomiranega  
filozofa in profesorja sociologije. 

Delal sem pri ZLSD, Orii, Znanstvenem  
in publicističnem središču. Od leta 2002  
sem zaposlen v mestni upravi Mestne 
občine Ljubljana zadolžen za AKC 
Metelkova mesto, od leta 2007  
na oddelku za kulturo. V svoji zgodovini 
se ponašam z delovanjem v gledališču 
in disku FV-112/15 ter glasbeni skupini 
Borghesia v osemdesetih letih in od 
2010 naprej. Med letoma 2009 in 2022 
sem delal glasbo za predstave Dragana 
Živadinova. Lanskega avgusta sem  
se preselil v Kranj in zdaj se imam  
za ponosnega Gorenjca. V Levici sem 
zato, ker zasledujem politiko skrbi  
za deprivilegirane, za obrobje  
in alternativno realnost.

DRAGA ŠTROMAJER

Sem diplomirana medicinska sestra 
z 39-letnimi delovnimi izkušnjami 
na področju dela v zdravstvu. 
Organiziranost zdravstva, dostopnost, 
učinkovitost, zagotavljanje pravic 
prebivalcev do kakovostne  
in varne obravnave me kot izvajalko 
zdravstvene nege  spremljajo celo 
delovno dobo. 

Stanje v zdravstvu se je po obdobju 
pandemije covida-19 še dodatno 
poslabšalo, saj je poklic zapustilo 
približno štiri odstotke medicinskih 
sester.  Kranj je moje rodno mesto,  
kjer sem preživela najlepša mladostniška 
leta, kjer so odraščali moji otroci, kjer 
preživljam prosti čas in kjer želim živeti  
po upokojitvi. Sem ponosna Kranjčanka  
in si želim, da bi tudi moji otroci in vnuki 
imeli lepo prihodnost v Kranju.  
S poznavanjem področja in izkušnjami 
na področju zdravstva želim pomagati 
pri reševanje problematike in predlagati 
ukrepe za boljšo in lepšo prihodnost.

NINA KALIČANIN

Zavzemam se za javno dobro na 
vseh področjih družbenega življenja, 
predvsem pa v zdravstvu, šolstvu, 
koriščenju naravnih virov, prometu, 
kulturi in športu. 

Želim, da se v Kranju vzpostavijo ugodni 
pogoji za krožno in družbeno odgovorno 
gospodarstvo, za medgeneracijsko 
sodelovanje, zaposlovanje mladih, 
alternativno kulturo in aktivno 
sodelovanje prebivalcev kranjske občine. 
Kranj naj bo mesto povezovanja  
in solidarnosti, zato mora razviti storitve, 
prijazne do invalidov, bolnikov, ostarelih, 
beguncev, sirot, brezposelnih itd.  
Po izobrazbi sem univ. dipl. inženirka 
kmetijstva, delam kot pedagoginja  
in kot strokovna sodelavka na 
mednarodnih projektih in sem rojena 
Kranjčanka. Poleg zgoraj naštetega  
si bom prizadevala, da se v občini Kranj 
vzpostavi čim več javnih zelenih površin, 
kolesarskih stez, da ohranjamo naravo in 
čisto okolje ter da razširimo oskrbo  
z lokalno hrano.

MOJCA MOČNIK

Delam kot zdravstvena 
administratorka v UKC Ljubljana, 
kjer se dnevno srečujem s stiskami 
pacientov pri dostopnosti  
do naših storitev. 

Delam v zdravstvenem timu, v katerem  
se dnevno srečujemo s stiskami 
pacientov in zaposlenih. Pomanjkanje 
kadra v zdravstvu, težki delovni pogoji, 
delo v treh delovnih izmenah in vse dni  
v letu, podplačani in podcenjeni zaposleni 
puščajo davek na vsakem posamezniku 
in vplivajo na medsebojne odnose 
v delovnih okoljih. Sicer sem rojena 
Kranjčanka in vse življenje živim  
v Kranju, kjer preživljam prosti čas.  
S svojo kandidaturo in delom  
v lokalnem okolju želim prispevati k boljši 
dostopnosti do javnih storitev na vseh 
nivojih družbenega življenja.
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Zavzemamo se za Kranj, ki je mesto vseh, ki tukaj 
živimo, delamo, se šolamo. Prebivalcem vseh delov 
mesta bomo omogočili dostojno stanovanje. Starejšim 
ter ostalim pomoči potrebnim bomo zagotovili varno 
starost in cenovno dostopno pomoč na domu. 

Poskrbeli bomo, da bodo vsi prebivalci prišli  
do zdravnika in kakovostne obravnave ter da bodo 
imeli vsi otroci enake možnosti za šolanje, gibanje  
in obšolske dejavnosti. Pomagali bomo ljudem  
v socialnih stiskah. 

Spodbujali bomo inovativna in zelena delovna mesta 
v kulturi, turizmu, lokalni samooskrbi in trajnostni 
mobilnosti. Spodbujali bomo mlade ustvarjalce  
in odpirali prostore za ustvarjanje umetnikov. 

Vlagali bomo v športno infrastrukturo in spodbujali 
gibalne programe za vse ter podpirali razvoj 
vrhunskega športa. 

Krepili bomo trajnostno mobilnost in spodbujali 
trajnostno lokalno kmetijstvo. Eno od naših ključnih 
prizadevanj je ohraniti mesto zeleno. Poskrbeli bomo 
za ozelenitev Kranja in za sobivanje mesta z naravo. 
Skrb za okolje mora biti glavno vodilo občine. 
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UPRAVLJANJE OBČINE  
V INTERESU OBČANOV
Vsakemu občanu bomo omogočili 
pravico do odločanja, da enakopravno 
odloča o javnih zadevah, ki se tičejo nas 
vseh, in sicer preko participativnega 
proračuna in dialoga s civilno družbo.

VSEM DOSTOPNO 
IZOBRAŽEVANJE  
IN JAVNA VZGOJA
Javna predšolska in šolska mreža 
mora biti kakovostno zasnovana, dobro 
razvejana in dostopna vsem. Vlagali 
bomo v gradnjo in obnovo vrtcev in šol. 
Vsem otrokom in mladostnikom, še 
posebej tistim iz depriviligiranih okolij, 
bomo pod enakimi pogoji zagotovili 
dostop do kakovostne vzgoje in izobrazbe 
ter okrepili izobraževanje odraslih. 

VSEM DOSTOPNO  
JAVNO ZDRAVSTVO 
V MOK je približno 6.000 pacientov brez 
izbranega osebnega zdravnika. Problem 
se bo še povečal, saj je veliko kranjskih 
zdravnikov z visokim glavarinskim 
količnikom tik pred upokojitvijo. Občina 
se je v preteklosti soočala z reševanjem 
problemov v zdravstvu šele, ko so 
dosegli akutno raven. Trend je treba 
obrniti in prepoznati zdravje občanov kot 
prednostno nalogo občine. V ta namen 
bomo izdelali načrte za dograditev 
potrebnih javnih kapacitet v doglednem 
času in za pridobitev mladih zdravnikov.  

VSEM DOSTOPNA 
STANOVANJA
V Mestni občini Kranj je premalo 
dostopnih stanovanj tako za najem kot 
za nakup. Primanjkuje vsaj 300 javnih 
neprofitnih stanovanj. Zavzemamo se 
za povečanje deleža javnih neprofitnih 
stanovanj v obsegu, ki bo pokril vse 
stanovanjske potrebe prebivalk  
in prebivalcev. Treba je graditi javna 
stanovanja na zemljiščih v lasti občine 
in skladov, ne pa stanovanj, ki se bodo 
prodajala na trgu po visokih cenah.

KVALITETNA  
DELOVNA MESTA
Od 25.000 delovno aktivnih prebivalcev 
Kranja jih 12.000 na delo odhaja v druge 
občine. Kranj po ekonomskih kazalcih 
razvitosti zaostaja za vodilnimi mesti  
v Sloveniji. Ta trend je nujno treba ustaviti 
in obrniti predvsem s širitvijo dejavnosti 
javnih podjetij ter spodbujanjem 
inovativnih in zelenih delovnih mest 
v kulturi, turizmu, lokalni samooskrbi, 
trajnostni mobilnosti itd.

VARNA STAROST  
IN SOCIALNA OSKRBA
MOK kot tretja največja občina ima  
le en dom upokojencev. Trenutno okoli 
1.300 starejših čaka na prosto posteljo 
v njem. Naredili bomo vse, da dobimo 
nov javni dom upokojencev, in poskrbeli, 
da bodo vsi v Kranju varno dočakali 
starost. V večji meri bomo subvencinirali 
storitve pomoči na domu in zagotavljali 
prostore za dnevno bivanje starejših, 
vključno  s prilagoditvijo javnega prostora, 
ki bo temeljil na medgeneracijskem 
sodelovanju. 

SPODBUJANJE  
KULTURE  
IN UMETNIŠKIH 
USTVARJALCEV
Večji delež občinskega proračuna 
bomo namenili za kulturo. Spodbujali 
bomo raznolikost ustvarjanja za 
različne starostne skupine, dostopnost 
izobraževanja in konzumiranja kulturnih 
vsebin za vse segmente družbe, saj 
kultura in umetnost pripomoreta k 
hitrejšim premikom v razvoju družbe, 
predvsem krepitvi drugačnega 
razmišljanja, empatije, sočutja, 
razumevanja različnih kultur. Spodbujali 
bomo neinstitucionalizirane alternativne 
in mladinske kulture ter ohranjali in 
podpirali avtonomne cone in prostore 
svobodnega kulturnega ustvarjanja  
in civilnega udejstvovanja.
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SPODBUJANJE 
TRAJNOSTNE  
MOBILNOSTI
Kljub vlaganjem MOK v trajnostno 
mobilnost so na tem področju še 
vedno pomanjkljivosti, ki jih je treba 
v naslednjem mandatu izboljšati. 
Potrebujemo novo železniško  
in avtobusno postajo, točen, hitrejši 
in frekventnejši javni potniški promet, 
urejeno kolesarsko mrežo  
ter infrastrukturo. 

ŠPORT  
IN REKREACIJA
Šport predstavlja pomemben steber 
kranjske družbe. Razvejana, a ponekod 
močno dotrajana kranjska športna 
infrastruktura nujno potrebuje dodatna 
vlaganja, ki bodo vsem prebivalcem 
omogočila strokovno vadbo v občinskih 
dvoranah in telovadnicah. Izdatneje 
bomo podprli (so)financiranje gibalnih 
programov od najmlajših občanov 
(predšolski otroci) do upokojencev.

VAROVANJE OKOLJA  
IN SKRB ZA ŽIVALI
Zaradi podnebnih sprememb in vse 
večjega onesnaževanja okolja mora 
biti skrb za okolje glavno vodilo občine. 
Ozeleniti moramo mesto in ohraniti 
naravo za prihodnje generacije. Prav tako 
moramo poskrbeti za živali in zagotoviti 
ustrezne pogoje za njihovo (so)bivanje. 

SPODBUJANJE 
TRAJNOSTNEGA 
LOKALNEGA  
KMETIJSTVA
Zagovarjamo večjo aktivno vlogo 
občinskih institucij, ki lahko s sredstvi  
z naslova kmetijstva nudijo 
administrativno podporo in aktivnim 
vključevanjem v lokalne  prehranske 
verige dosežejo ustrezne cilje. Občine  
so tudi velik javni naročnik, ki lahko 
močno vpliva na povečanje obsega 
lokalno pridelane hrane,  
zlasti ekološke.

URBANA PRENOVA  
KRANJA
Mesto Kranj je v preteklih stoletjih prešlo 
več razvojnih ciklov, ki so v mestnem 
prostoru pustili tako kakovostne urbane 
strukture kakor tudi obsežna območja, 
ki se danes soočajo z različnimi oblikami 
prostorske ali socialne degradacije. 
Na področju Kranja imamo veliko 
degradiranih območij, ki jih je treba 
obnoviti in oživiti. Poskrbeli bomo za 
oživitev mestnega jedra, soseske Planina 
in drugih krajevnih skupnosti. 

INTEGRACIJA TUJCEV  
V LOKALNO SKUPNOST
V Mestni občini Kranj je bil priliv  
tujih delavcev in njihovih družin  
z mladoletnimi otroki v zadnjih letih zelo 
povečan. Podpornih mehanizmov,  
ki bi poskrbeli za ustrezno integracijo 
otrok in družin, je občutno premalo. 
Narašča število otrok, ki ne razumejo 
slovenskega jezika, kar otežuje njihovo 
integracijo v družbo, ki je nujno potrebna 
za otrokov razvoj. Hkrati so prisotne 
velike medkulturne razlike,  
ki poleg jezika otežujejo življenje otrok  
in njihovih staršev. Problematike  
se bomo lotili celostno in s strokovnjaki, 
šolami in pristojnimi ministrstvi poiskali 
rešitve za uspešnejšo integracijo vseh 
demografskih skupin priseljencev.
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UPRAVLJANJE OBČINE  
V INTERESU OBČANOV

Vsakemu občanu bomo omogočili pravico do odločanja, da enakopravno odloča  
o javnih zadevah, ki se tičejo nas vseh, in sicer preko participativnega proračuna  
in dialoga s civilno družbo.

 – Zagotovili bomo neposredno participacijo občank in občanov pri načrtovanju  
javne porabe v obliki participativnega proračuna in v ta namen zagotovili  
ustrezno administrativno podporo na strani občine ter zadosten obseg sredstev 
(delež proračuna).

 – Borili se bomo proti korupciji in zagotavljali transparentnost odločanja:  
vpogled v poslovanje občine in javnih podjetij (načelo odprtih knjig), nadzor 
občanov nad poslovanjem javnih podjetij.

 – Krepili bomo dialog občine z nevladnimi organizacijami in inštitut pobud občanov.

VSEM DOSTOPNA JAVNA  
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Javna predšolska in šolska mreža mora biti kakovostno zasnovana, dobro 
razvejana in dostopna vsem. Vsem otrokom in mladostnikom, še posebej tistim  
iz depriviligiranih okolij, bomo pod enakimi pogoji zagotovili dostop do 
kakovostne vzgoje in izobrazbe ter okrepili izobraževanje odraslih.  Naš cilj  
je zagotavljanje pravične obremenitve uporabnikov glede na njihove prihodke. 

 – Povečali bomo investicije v infrastrukturo ter gradili nove in obnovili že obstoječe 
vrtce in šole s poudarkom na energetskih sanacijah stavb (novogradnja vrtca 
Sonček, dozidava vrtca in OŠ France Prešeren, nova streha telovadnice v OŠ 
France Prešeren Kranj – PŠ Kokrica, dozidava OŠ Helene Puhar, obnova trgovske 
šole, obnova vrtca Čebelica itd.) Prioritetno bomo reševali stanje streh v OŠ 
Franceta Prešerna, OŠ Stražišče in OŠ Jakoba Aljaža.

 – Tlak številnih kranjskih šolskih telovadnic osnovnih šol je dotrajan, zunanja 
igrišča pa so potrebna preplastitve. Poskrbeli bomo, da bo gibanje predšolskih in 
šoloobveznih otrok varnejše.

 – Vlagali bomo v opremo notranjih prostorov, da bodo prijazni za bivanje in zdravje 
naših otrok in mladostnikov (uvedba prezračevalnega sistema v vrtce in šole in 
vključitev rekuperacije).

 – Spremenili bomo prometni režim pri šolah in vrtcih, kjer je parkiranje nevarno za 
dostavo otroka (parkiranje pri OŠ Jakoba Aljaža).

 – Zagotovili bomo potrebno materialno pomoč otrokom, ki jo potrebujejo, da  bodo 
lahko vsi otroci enakovredno sodelovali pri šolskih dejavnostih (nakup šolskih 
potrebščin, ekskurzije, šole v naravi itd.) 

 – Izboljšali bomo sodelovanje šol in vrtcev z javnimi zavodi z namenom večje 
vključenosti otrok in mladostnikov v lokalno okolje ter s tem spodbujali njihovo 
aktivno udejstvovanje v kulturi, umetnosti in športu. 
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VSEM DOSTOPNO  
JAVNO ZDRAVSTVO 

V MOK je približno 6.000 pacientov brez izbranega osebnega zdravnika.  
Problem se bo še povečal, saj je veliko kranjskih zdravnikov z visokim 
glavarinskim količnikom tik pred upokojitvijo. Slovensko povprečje je 2.406 
glavarinskih količnikov (oziroma preračunano okrog 1.850 bolnikov na zdravniški 
tim), v Kranju pa 2.654 glavarinskih količnikov oziroma okoli 2.000 bolnikov. 
Občina se je v preteklosti soočala z reševanjem problemov v zdravstvu šele,  
ko sodosegli akutno raven. Trend je treba obrniti v pripoznanje zdravja občanov 
kot prednostne naloge občine in v ta namen izdelati načrt za dograditev potrebnih 
javnih kapacitet v doglednem času in mu tudi proračunsko slediti. Treba je krepiti 
javno zdravstveno mrežo in vsem občanom ne glede na njihov dohodek nuditi 
zdravstveno oskrbo glede na njihove potrebe. 

 – Ukinili ali nadomestili bomo koncesionarske storitve v zdravstvu in jih nadomestili  
z javnimi. Krepitev zasebnega na račun javnega je treba prekiniti tudi tako,  
da se prostore in opremo uporablja le za namen javnega zdravstva.

 – Zavzemali se bomo za pridobivanje družinskih zdravnikov, zobozdravnikov  
in ginekologov z različnimi pobudami za življenje v Kranju, med drugim z dodelitvijo 
občinskih stanovanj zdravnikom iz tujine. 

 – S prilagoditvami delovnika (npr. enkrat tedensko popoldan) in boljšimi pogoji 
življenja v Kranju bomo naredili poklic družinskih zdravnikov privlačnejši  
za mlade zdravnike. 

 – Povečali bomo investicije v infrastrukturo in opremo v zdravstvenih ustanovah 
ter okrepili mrežo zdravstvene oskrbe. Zavzemali se bomo za to, da se regijska 
bolnišnica zgradi v Kranju.

 – Občanom v stiski, ki so ostali brez dostopa do zdravstvene oskrbe, bo lokalna 
skupnost priskočila na pomoč. Podpirali bomo pro bono zdravstvene projekte  
in ponudili pomoč pri plačevanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja  
revnim zaposlenim.

 – Podpirali bomo domače projekte ZD Kranj in OZG, ki bodo namenjeni učinkovitejši 
multidisciplinarni obravnavi otrok in odraslih pri različnih bolezenskih stanjih.

 – Spodbujali in (so)financirali bomo izvedbo in udeležbo strokovnih izobraževanj 
zdravstvenih delavcev ZD Kranj. Okrepili bomo preventivne akcije in osveščanje  
o zdravemu načinu življenja ter subvencionirali in spodbujali cepljenje, krvodajalske 
akcije, tečaje prve pomoči itd.

 – Podpirali bomo civilne iniciative in posameznike pri ustanavljanju društev in skupin 
za samopomoč (ljudem z duševnimi težavami, odvisnikom).

 – Odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju in psihiatričnim bolnikom bomo 
zagotovili bivanje v stanovanjskih skupinah in jim omogočili vse pripadajoče 
podporne storitve. 

 – Odvisnikom bomo zagotovili varno hišo z medicinskim osebjem. 
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VSEM DOSTOPNA  
STANOVANJA

V Mestni občini Kranj je premalo dostopnih stanovanj tako za najem kot za nakup. 
Primanjkuje vsaj 300 javnih neprofitnih stanovanj. Zavzemamo se za povečanje 
deleža javnih neprofitnih stanovanj v obsegu, ki bo pokril vse stanovanjske 
potrebe prebivalk in prebivalcev. To je mogoče doseči s povečanimi vlaganji  
v gradnjo javnih najemnih stanovanj in spodbujanjem stanovanjskih zadrug. 
Krepiti je treba zlasti dostopnost bivalnih enot za neprofitni najem.

 – Povečali bomo delež javnih neprofitnih najemnih stanovanj v obsegu, ki bo pokril 
vse stanovanjske potrebe občanov. Povečali bomo vlaganja v gradnjo novih 
stanovanj in spodbujali ustanavljanje stanovanjskih zadrug po vzoru Zadrugatorja. 

 – Ustanovili bomo javni stanovanjski sklad. Po uveljavitvi zadnje spremembe 
stanovanjskega zakona imajo stanovanjski skladi možnost večjega zadolževanja,  
s čimer jim bodo zagotovljena zadostna sredstva za začetne investicije. 

 – Vzpostavili bomo nadzor nad nepremičninskim trgom v občini in sprejeli 
ukrepe za pomoč občanom (omejevanje višine najemnin, pomoč pri nakupu 
prvega stanovanja, mobilizacija neuporabljenih stanovanjskih površin, register 
najemodajalcev in najemnikov itd.). 

 – V boju proti energetski revščini bomo ustanovili sklad za pomoč socialno ranljivim 
občanom pri sanaciji neprimernih bivalnih razmer (zamenjava kurilnih naprav, 
odstranjevanje vlage, komunalne napeljave, potresna varnost, poplavna varnost, 
energetska obnova itd.).

 – Spodbujali bomo naseljevanje mladih družin na izpraznjene kmetije, ki s tem oživijo, 
podpirajo lokalno samooskrbo in omogočajo mladim življenje v bolj zdravem okolju.

 –  Spremenili bomo zemljiško politiko in kupovali zazidljiva zemljišča za gradnjo 
novih stanovanj ter izboljšali prostorsko načrtovanje (omejevanje in spodbujanje 
določenih rab zemljišča) in ustvarili pogoje za gradnjo javnih stanovanj.

KVALITETNA  
DELOVNA MESTA

V primerjavi s preteklimi desetletji je Kranj v zadnjem obdobju, pospešeno 
pa z gospodarsko krizo in propadom tradicionalne industrije, izgubil razvojno 
dinamiko, 2.500 delovnih mest in identiteto naprednega mesta. Od 25.000 
delovno aktivnih prebivalcev Kranja jih 12.000 na delo odhaja v druge občine. 
Kranj po ekonomskih kazalcih razvitosti zaostaja za vodilnimi mesti v Sloveniji. 
Ta trend je nujno treba ustaviti in obrniti, predvsem s širitvijo dejavnosti javnih 
podjetij ter spodbujanjem inovativnih in zelenih delovnih mest.

 – Na vseh ravneh delovanja občine se bomo borili proti uporabi prekarnega in slabo 
plačanega dela, outsourcingu delavcev (pogosto čistilke in varnostniki) in slabim 
delovnim pogojem.

 – Ustvarili bomo delovna mesta s spodbujanjem inovativnih in zelenih delovnih mest 
(v kulturi, turizmu, lokalni samooskrbi, trajnostni mobilnosti itd.)

 – V javnih podjetjih in zavodih bomo ukinili najemanje zunanjih sodelavcev in storitev 
(outsourcing) in iskali možnosti za sistematizacijo polnih zaposlitev.

 – Oblikovali bomo pobudo za svetovanje delavcem z namenom nudenja svetovanja  
in pravne pomoči pri urejanju delavskih pravic.

 – Spodbujali bomo razvoj socialnih podjetij, družbeno odgovornih podjetij in zadrug. 
Podprli bomo podjetja, ki želijo delovati trajnostno, upoštevajo pravice zaposlenih, 
zagotavljajo primerne življenjske standarde, vključujejo delavce v odločanje in lastništvo.

 – Subvencionirali bomo najem poslovnih prostorov in s tem povezanih stroškov  
ter ostale ugodnosti za socialna in družbeno odgovorna podjetja po zgledu 
Kovačnice, predvsem v centru mesta. 

 – Spodbujali bomo povezovanje mikro in malih gospodarskih subjektov v zadruge. 

 – Inovativnim, visokotehnološkim in raziskovalnim podjetniškim panogam bomo 
pomagali do realizacije idej.

 – Spodbujali bomo lokalno potrošnjo in krožno gospodarstvo.
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VARNA STAROST  
IN SOCIALNA OSKRBA

MOK kot tretja največja občina ima le en dom upokojencev. Trenutno okoli 1.300 
starejših čaka na prosto posteljo v njej. Imamo najdaljšo čakalno vrsto za sprejem 
v dom. Oskrbovalke in oskrbovalci opravljajo izjemno težko delo pod zahtevnimi 
pogoji za zelo nizko plačilo. 

 – Prizadevali si bomo, da bo MOK najkasneje do leta 2025 pridobila  
nov javni dom upokojencev. 

 – Povečali bomo sredstva za pomoč na domu. 

 – Prizadevali si bomo, da bo bodo socialne oskrbovalke primerno plačane  
in da se bodo pogoji njihovega dela uredili. Borili se bomo, da osnovna plača  
ne bo nižja od minimalne plače.

 – Preko e-oskrbe bomo omogočali aktivno, bolj neodvisno in varno bivanje na domu 
vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju. 

 – Povečali bomo sredstva nevladnim organizacijam, ki zagotavljajo pomoč  
starejšim osebam.

 – Spodbujali bomo gradnjo varovanih sosesk, v katerih bo imel vsak stanovalec sobo 
s kopalnico in kuhinjo, prostor za druženje pa bo skupen. V naselju bodo poleg 
stanovalcev tudi medicinska sestra in terapevt. Soseska bo v bližini vrtca, s čimer 
bomo spodbujali tudi medgeneracijsko sodelovanje.

 – V času draginje se vse več ljudi zateka po hrano v javne kuhinje. Povečali bomo 
obseg javne kuhinje v skladu s potrebami občanov. Za to lahko izkoristimo 
kapacitete kuhinj v javnih zavodih. Za projekt bo skrbel koordinator, ki organizira 
občinsko prehranjevalno verigo.

TRAJNOSTNA  
MOBILNOST

Kljub vlaganjem MOK v trajnostno mobilnost so na tem področju še vedno 
pomanjkljivosti, ki jih je treba v naslednjem mandatu izboljšati. 

JAVNI POTNIŠKI PROMET

 – Zgradili bomo novo železniško in avtobusno postajo.

 – Uredili bomo vozni red in uvedli načelo “pelji se do postaje in nadaljuj pot z JPP”.

 – Uskladili bomo vozni red mestnega avtobusa in javnega prevoza v večja središča.

KOLESARSKA INFRASTRUKTURA

 – Vzpostavili bomo pogoje za parkiranje koles (kolesarnice, stojala …).

 – Povezali bomo kolesarske poti s primestnim in državnim omrežjem  
ter do železniške in avtobusne postaje (primer Stražišče–železniška postaja).

 – Odpravili bomo kritična mesta (pasti) za kolesarje.

 – Upoštevali bomo pešce in kolesarje v času gradbenih del.

UREJANJE AVTOMOBILSKEGA PROMETA

 – Širili bomo območja umirjenega prometa (30 km/h).
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VSEM DOSTOPNA  
KAKOVOSTNA KULTURA

 – Povečali bomo delež občinskega proračuna, namenjenega kulturi. Financiranje 
kulture v občini mora biti razvojno naravnano. Ločili bomo razpise za ljubiteljske in 
profesionalne nevladne organizacije. 

 – Spodbujali bomo raznolikost ustvarjanja za različne starostne skupine, dostopnost 
izobraževanja in konzumiranja kulturnih vsebin za vse segmente družbe.

 – Še bolj bomo spodbujali neinstitucionalizirano alternativno in mladinsko kulturo 
ter podpirali avtonomne cone in prostore svobodnega kulturnega ustvarjanja in 
civilnega udejstvovanja. 

 – Zagotavljali bomo sredstva za nevladne organizacije v kulturi in ohranjali dialog z 
njimi ter jih vključevali v procese odločanja na občinski ravni. Nevladnikom bomo 
zagotavljali souporabo infrastrukture, ki je v lasti občine in javnih zavodov, ter 
spodbujali njihovo delovanje.

 – Posebno pozornost bomo namenili kadrovanju v javnih zavodih, ki so zaradi 
specifike umetniških ali drugih znanj s področja kulturne produkcije izrazito 
občutljivi na nasilne posege političnih in drugih interesnih skupin.

Prešernovo gledališče Kranj se kot edino profesionalno gledališče v gorenjski 
regiji z vrhunskimi dosežki že vrsto leto sooča tako s kadrovsko problematiko kot 
tudi prostorsko stisko.

 – Zavzemali se bomo, da se gledališče kadrovsko okrepi, da bo lahko nemoteno 
nadaljevalo svoje poslanstvo.

 – Prizadevali si bomo za uresničitev rekonstrukcije gledališča, saj dobro delovanje 
kulturne ustanove tudi bistveno pripomore k oživitvi starega mestnega jedra in 
boljši kvaliteti življenja v njem.

 – Glede na vrhunske dosežke, ki jih priznava tudi ministrstvo za kulturo, si bomo 
prizadevali, da Prešernovo gledališče Kranj pridobi status nacionalnega gledališča. 

ŠPORT  
IN REKREACIJA

Šport predstavlja pomemben steber kranjske družbe. Razvoj vrhunskega  
športa je odvisen od strokovnega kadra in športne infrastrukture,  
ki ju v največjem delu financira občina. Razvejana, a ponekod močno  
dotrajana kranjska športna infrastruktura nujno potrebuje dodatna vlaganja,  
ki bodo vsem prebivalcem omogočila strokovno vadbo v občinskih dvoranah  
in telovadnicah. Ker ima redna telesna aktivnost številne pozitivne učinke  
na zdravje in vpliva na zmanjšano tveganje različnih kroničnih in duševnih  
bolezni, bomo izdatneje podprli (so)financiranje gibalnih programov  
od najmlajših občanov (predšolski otroci) do upokojencev.

 – Mladim, ki prihajajo iz socialno depriviligiranih družin, ki si ne morejo privoščiti 
vadnine in članarine, bomo omogočili, da bodo lahko trenirali in se športno 
udejstvovali v športnih društvih in klubih.

 – Podprli bomo nadaljnjo gradnjo rekreacijskih površin v urbanem okolju in v naravi, 
gradnjoi dodatnih trim in (gorskih) kolesarskih stez kot tudi z urejanjem poti v širši 
okolici Kranja.

 – Povečali bomo sredstva, namenjena kranjskemu športu. To bomo dosegli  
s povečanimi izdatki občine, prijavami na državne razpise za gradnjo športne 
infrastrukture in razpise evropske kohezijske politike (gradnja oziroma obnova 
športnih objektov) ter preko evropskih socialnih skladov (zaposlitev  
strokovnega kadra).

 – Pričeli bomo z aktivnostmi za prepotrebno obnovo oziroma gradnja novih športnih 
objektov (dvorana na Planini, atletska dvorana z novo tribuno na kranjskem 
stadionu, hokejska dvorana ipd). Več sredstev bo namenjenih več desetletij starim 
kranjskim osnovnošolskim telovadnicam pri menjavi poda na notranjih igriščih  
(OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Matije Čopa) ter preplastitvi zunanjih igrišč in atletskih stez. 
V najkrajšem času bomo zagotovili sredstva za popravilo strehe telovadnice  
v OŠ Franceta Prešerna.
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 – V letnem programu športa MOK bomo zagotovili izdatnejša sredstva  
za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Predšolski otroci  
bodo imeli v času varstva možnost redne strokovne vadbe v občinskih telovadnicah 
najmanj enkrat tedensko, šoloobvezni otroci pa se bodo gibali najmanj eno uro 
dnevno. Zagotovili bomo pogoje, da bodo kranjski osnovnošolci gibalno med 
najučinkovitejšimi v Sloveniji. 

 – Podprli bomo občinske trim šole, v okviru katerih bo izobražen kader v občinskih 
objektih izvajal brezplačne gibalne vsebine, prilagojene starosti udeležencev.  
Vadba bo zajemala vsebine, vezane na izboljšanje oziroma ohranjanje gibalnih 
sposobnosti odraslih in starejših. 

 – V letnem programu športa MOK bomo izdatneje podprli občinske panožne športne 
šole za brezplačno športno vadbo otrok, starih od 6 do 12 let. Tako jim bomo 
zagotovili širok razvoj motoričnih sposobnosti in se izognili prezgodnji specializaciji.

VAROVANJE OKOLJA  
IN SKRB ZA ŽIVALI

Zaradi podnebnih sprememb in vse večjega onesnaževanje okolja mora biti 
varovanje okolje glavno vodilo občine. Prav tako moramo poskrbeti za živali  
in zagotoviti ustrezne pogoje za njihovo (so)bivanje.  

SKRB ZA OKOLJE

 – Okrepili bomo okoljsko inšpekcijo in povečali pomen javnih servisov in storitev, 
vezanih na urejanje okolja. 

 – Uvedli bomo okoljsko takso za onesnaževalce okolja. Zbrana sredstva bodo namenjena 
obnovi degradiranih območij, preprečevanju in zmanjševanju vplivov ekoloških nesreč 
ter osveščanju občanov (posebej prebivalcev ob kanjonu reke Kokre).

 – Z osveščanjem in sankcioniranjem bomo preprečevali nastanek in uporabo divjih 
odlagališč, vnos in razraščanje invazivnih vrst ter rabo okolju škodljivih snovi.

 – V občini bomo vzpostavilii opazovalnice okolja ter poskrbeli za redne analize in javno 
objavljanje okoljskih podatkov (npr. čistost voda reke Kokre in Save, ustreznost voda 
za kopanje v reki Kokri, onesnaženost zraka v okolici industrije – Laze).

 – Z ustreznimi ukrepi je treba poskrbeti za varnost ljubiteljev narave na sprehajalnih poteh.

 – Reklamne površine, ki motijo promet in razglede, bomo omejili z odlokom o oglasnih 
površinah, s katerim bi te površine omejili in uredili.

 – Zmanjšati moramo svetlobno in zvočno onesnaževanje v občini. V odlok o varovanju 
okolja bomo vključili člene, ki bodo določili standarde pri razsvetljevanju (javna 
razsvetljava, oglasna mesta, varnostna razsvetljava, jakost in usmeritev svetlobe)  
ter določili standarde pri jakosti zvoka (cerkveni zvonovi).
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 – Sprejeti moramo ukrepe za zmanjšanje količine zavržene hrane, ki je še užitna 
(nerazdeljena hrana v javnih kuhinjah in gostinskih obratih ter hrana pred iztekom roka 
iz trgovin). V ta namen moramo organizirati mrežo, s pomočjo katere bo ta hrana prišla 
do tistih, ki jo najbolj potrebujejo (občani v socialni stiski, samohranilci, brezdomci itd.).

 – Poskrbeli bomo za zmanjševanje količin odpadkov v javnih zavodih s prilagajanjem 
javnih naročil, kjer se upošteva smernice zero waste, vključno z zero waste oskrbo 
na dogodkih in s kampanjskimi akcijami, ki bodo namenjene ozaveščanju.

 – Vzpostaviti je treba center ponovne uporabe za zbiranje in neprofitno prodajo še 
uporabnega pohištva, oblačil, elektronske opreme, otroške opreme, orodja, knjig itd.

 – V večji meri bomo ozaveščali ljudi o pomenu ločevanja odpadkov in razširili 
modernizacijo ekoloških otokov ter okrepili inšpekcijo, tudi z ustreznimi podlagami 
za možnost sankcioniranja kršiteljev in za nadzor nad ločevanjem odpadkov. 

 – Zastavili bomo lokalne energetske koncepte z ambicioznejšimi cilji pri zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov, povečanju rabe obnovljivih virov energije ter učinkoviti 
rabi energije.

 – Spodbujali bomo investicije v obnovljive vire energije ter namestili sončne 
elektrarne na strehe stavb v občinski lasti, v lasti občinskih podjetij in zavodov.

SKRB ZA ŽIVALI 

 – Reorganizirali bomo sistem oskrbe najdenih živali in ustanovili neprofitno 
medobčinsko zavetišče. Zavetišče bo poskrbelo za sterilizacijo oziroma kastracijo 
potepuških mačk. 

 – Spodbujali bomo nevladne organizacije, ki skrbijo za prostoživeče živali ter delujejo 
na področju zaščite in preprečevanja mučenja živali, ter vzpostavili dolgoročen 
program za njihovo financiranje.

 – Vzpostavili bomo dolgoročni program financiranja na področju ravnanja z živalmi 
(nadzor populacij, cepljenje, hranjenje, zdravljenje, osveščanje občanov itd.).

 – Poskrbeli bomo za ustrezno zaščito prostoživečih živali in njihovega bivanjskega 
okolja. Posebno pozornost moramo nameniti zaščitenim živalskim vrstam, ki živijo v 
naši občini. 

 – Poskrbeli bomo za ponovno naseljevanje oziroma spremljanje živalskih vrst v reki Kokri. 

 – Postavili bomo ptičje krmilnice po krajevnih skupnostih.
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SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA  
LOKALNEGA KMETIJSTVA

Zagovarjamo večjo aktivno vlogo občinskih institucij, ki lahko s sredstvi  
z naslova kmetijstva z administrativno podporo in aktivnim vključevanjem 
v  lokalne prehranske verige dosežejo ustrezne cilje. Občine so tudi velik javni 
naročnik, ki lahko močno vpliva na povečanje obsega lokalno pridelane hrane, 
zlasti ekološke. 

 – Povečali bomo sofinanciranja odkupa lokalnih in ekoloških živil in jih namenili  
za potrebe prehrane v šolah in vrtcih. 

 – Spodbujali bomo ustanavljanje zadrug ter jim nudili administrativno pomoč  
in prostore. 

 – Uvedli bomo koordinatorja za plansko organiziranje prehranske verige,  
ki bo vez med javnimi porabniki in gostinskimi ponudniki ter pridelovalci hrane. 
Tako bodo pridelovalci pridobili informacije o potrebah, hkrati pa bo pridelovalcem 
načrtovan odkup omogočil stabilne dohodke. Takšna koordinacija je potrebna tudi 
za zmanjševanje količine zavržene hrane. 

 – Prizadevali si bomo za pridobitev kmetijskih zemljišč, ki jih bomo namenili  
za potrebe vrtičkanja.

 – V vrtcih, šolah in zavodih bomo z ozaveščanjem spodbujali k uporabi lokalno 
pridelane hrane.  

URBANA PRENOVA  
KRANJA

Mesto Kranj je v preteklih stoletjih prešlo več razvojnih ciklov, ki so v mestnem 
prostoru pustili tako kakovostne urbane strukture kakor tudi obsežna območja,  
ki se danes soočajo z različnimi oblikami prostorske ali socialne degradacije.  
Na področju Kranja imamo veliko degradiranih območij, ki jih je treba obnoviti  
in oživiti. 

MESTNO JEDRO

Ponudbo starega mestnega jedra je treba osvežiti. V sodelovanju s prebivalci, javnimi 
zavodi, nevladnimi organizacijami, krajevnimi skupnostmi, predstavniki šol, podjetniki 
in obrtniki ter vsemi drugimi, ki so uporabniki mesta, bomo naredili načrt, kako mesto 
zapolniti z vsebinami in infrastrukturo. 

 – Prenovili bomo mestno tržnico in uvedli več tržnih dni. 

 – Uvedli bomo subvencije za električna vozila, prikolice za kolesa in druge oblike 
trajnostne mobilnosti. 

 – Podaljšali bomo obratovalni čas lokalov.

 – Ohranjali bomo obstoječe festivale (Krafft, Fotofest, Kolaž idr.) in spodbujali nove.

 – Izvedli bomo natečaj za ozelenitev mestnega jedra.

 – Oblikovali bomo apel občanom za akcijo “doniraj cvetlico” za cvetočo Tavčarjevo 
ulico, Tomšičevo ulico, Cankarjevo ulico, Jenkovo ulico. 

 – Povečali bomo število pitnikov v mestnem jedru in izven njega. 

 – V mestu bomo zagotovili prostor za medgeneracijsko druženje ob družabnih igrah. 

MESTNA PLAŽA

 – Na starem bazenu ob reki Savi bomo oblikovali mestno plažo z igrali, teniškim 
igriščem in odbojkarskim igriščem. 
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ZAPUŠČENA INDUSTRIJSKA OBMOČJA (PLANIKA, TEKSTILINDUS) 

Treba je pripraviti konkreten načrt, kako obnoviti in zapolniti stara industrijska območja. 
V Kranju primanjkuje prostorov za mlade umetnike in ustvarjalce. Vzpostavili bomo 
center za ustvarjanje in produkcijo, v katerem bodo lahko ustvarjalci, študenti, umetniki 
in drugi ustvarjali ter razstavljali svoje produkte. Prostor bo namenjen tudi druženju. 

PISARNA URBANE PRENOVE NA PLANINI

Preko participativnega in celostnega procesa bomo začrtali načrt za začetek temeljite 
prenove soseske Planina. V soseski živi četrtina vseh prebivalcev Mestne občine 
Kranj, ki se soočajo z različnimi težavami. Največji sta težavi s parkiranjem in odsotnost 
družbene povezanosti različnih skupin prebivalcev. V ta namen bomo vzpostavili 
pisarno urbane prenove in v sodelovanju s strokovnjaki, občinskimi predstavniki, 
nevladnimi organizacijami, predvsem pa v sodelovanju s stanovalci soseske Planina 
pripravili programe in načrte za prenovo, revitalizacijo  soseske, ki bo temeljila  
na povezanosti njenih prebivalcev. Že takoj bomo:

 – naredili načrt za prenovo parkirišč Planina, 

 – v večji meri spodbujali uporabo koles in koles s prikolicami, 

 – aktivnosti ob festivalih prenesli tudi na Planino, 

 – ob tednu otroka izvedli Pikin festival, 

 – postavili mize za zunanji namizni tenis, 

 – po celotni soseski postavili pitnike, 

 – financirali prostore in studie za mlade, 

 – postavili igrišča za otroke, 

 – naredili igrišče za odbojko.

OBUDITEV KRAJEVNIH  
SKUPNOSTI

V zadnjih letih se je premalo aktivnosti in vsebin odvijalo v  krajevnih  
skupnostih Kranja. Tudi te predele je treba oživiti in zagotoviti pogoje  
za boljše bivanje prebivalcev. 

 – V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi bomo organizirali tržnice, na katerih  
se bodo predstavljali lokalni ponudniki.

 – Spodbujali bomo predsednike krajevnih skupnosti, da v sodelovanju s prebivalci 
predlagajo dogodke. 

OBJEKTI ZGODOVINSKEGA  
POMENA 

V Kranju obstaja veliko zgodovinsko pomembnih objektov, ki so v zasebni lasti  
in prepuščeni na milost in nemilost vsakokratnih lastnikov. Primeri slabega 
ravnanja s kulturno dediščino so Majdičev mlin, Globus in Plečnikova vila. 

 – Pripravili bomo konkretno vizijo in programsko strategijo za nakup in obnove 
zaščitenih zgradb.

 – Okrepili bomo nadzor nad ravnanjem s kulturno dediščino in sankcionirali lastnike, 
ki slabo ali malomarno ravnajo z objekti.

 – Pridobili bomo evropska sredstva za sofinanciranje obnove kulturne dediščine
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OTROKOM  
PRIJAZNO MESTO

Priključili se bomo UNICEF-ovemu projektu in se tako pridružili že petnajstim 
mestom po Sloveniji, ki so si pridobili naziv Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. 
Projekt je pomemben, saj spodbuja razvijanje mesta po meri otrok.

MLADIM  
PRIJAZNA OBČINA

Pridobili bomo certifikat mladim prijazna občina in se s tem zavezali, da bomo 
ustvarili pogoje za kakovostno življenje mladih v občini ter jim omogočili njihov 
razvoj in napredek. 

INTEGRACIJA TUJCEV  
V LOKALNO SKUPNOST 

V Mestni občini Kranj je bil priliv tujih delavcev in njihovih družin z mladoletnimi 
otroki v zadnjih letih zelo povečan. Podpornih mehanizmov, ki bi poskrbeli  
za ustrezno integracijo otrok in družin, je občutno premalo. Narašča število otrok, 
ki ne razumejo slovenskega jezika, kar otežuje njihovo integracijo v družbo,  
ki je nujno potrebna za otrokov razvoj. Hkrati so prisotne velike medkulturne 
razlike, ki poleg jezika otežujejo življenje otrok in njihovih staršev. Problematike 
se bomo lotili celostno in s strokovnjaki, šolami in pristojnimi ministrstvi poiskali 
rešitve za uspešnejšo integracijo vseh demografskih skupin priseljencev.  
Več pozornosti bomo namenili sistemski ureditvi pri podeljevanju viz za bivanje  
in delo v naši občini.  

 – Na občini bomo določili koordinatorja za področje integracije priseljencev  
v lokalno skupnost. 

 – V osnovnih šolah in vrtcih bomo zagotovili programe za učenje jezika.  
Učenje bo potekalo v sklopu izobraževalnega sistema, v času pouka. 

 – Na podlagi dobrih praks iz sosednjih občin in drugih držav ter v sodelovanju  
z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tem področjem, bomo oblikovali 
programe za večjo opolnomočenje priseljencev, še posebej otrok in žensk.  

 – V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske bomo oblikovali večletno 
strategijo z jasnimi cilji in idejami za črpanje evropskih in domačih sredstev za 
programe za integracijo otrok in družin. 

 – V sodelovanju s pristojnim ministrstvom in centrom za socialno delo bomo pripravili 
sistemske predloge za ureditev področja podeljevanja viz z namenom preprečitve 
kršitev in zlorab.
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