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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

ZA! Boljši jutri v Kranjski Gori

Četrto področje bomo usmerili v trajnost, prostorsko ureditev in bolj
kakovostno življenje domačinov. 

Drugo področje je namenjeno mladim, saj se nanje prevečkrat pozabi,
čeprav so temelj naše prihodnosti. Mladim bomo nudili podporo in jim
omogočili, da v naši občini ostanejo ter si ustvarijo lasten dom.

Prvo področje predstavlja skupnost in dialog, ki je osnova za vsa ostala 
področja. V ospredje postavljamo svobodo, zaupanje v sočloveka, 
spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje. V tem delu smo 
izpostavili kako pomemben je dialog in tesno sodelovanje z vsemi, ki so 
vpleteni v nekem lokalnem okolju. 

Peto področje predstavlja občino priložnosti. Podpirali in razvijali bomo
gospodarstvo, ki bo temeljilo na lokalnih vrednotah ter s povezovanjem
tradicionalnega in modernega ohranjali ravnovesje vseh petih področji.

Tretje področje predstavlja zeleni preboj. Pri tem bomo sledili državnim 
ciljem znižanju okoljskega odtisa in emisij toplogrednih plinov. Pomembno 
vlogo bomo namenili samooskrbi in razvoju kmetijstva.

Naša vizija je sestavljena iz petih področji, ki se prepletajo, dopolnjujejo in 
ohranjajo ravnovesje vsega tistega, kar je v naših krajih najbolj pomembno: 
človek, narava in razvoj. 



Ključni razvojni projekti

ZA! Subvencioniranje obrestne mere
stanovanjskih kreditov za mlade

ZA! Platforma za vzpostavitev dialoga med
občino in občani

ZA! Čista pitna voda in učinkovitejša komunala
namenjena vsem občanom

Projekt bo pomagal občanom do lažje in učinkovitejše komunikacije z 
občino. S tem se bo vzpostavil redni dialog in informiranost vseh krajevnih 
skupnosti, aktivnih društev ter ostalih deležnikov občine. Občanom 
bomo omogočili, da bodo lahko javno izrazili svoje mnenje tudi preko 
participativnega proračuna. V okviru takšnega proračuna občani 
neposredno odločajo katere projekte naj financira del proračuna naše 
občine. 

Voda kot vir življenja bo v bližnji prihodnosti tudi v občini Kranjska Gora 
postala najpomembnejša življenjska dobrina. Zato bomo našim krajanom 
zagotovili čisto in neoporečno vodo, kakršno si zaslužimo v eni najlepših 
dolin v Sloveniji. To pa pomeni, da moramo imeti bistveno bolj učinkovito 
komunalno službo, ki bo poskrbela za ustrezno delovanje in vzdrževanje 
čistilne naprave ter nudila primeren učinkovit javni servis za občane.

Projekt subvencioniranja obrestne mere bo mladim občanom in občankam 
Kranjske Gore omogočil ugodnejše pridobivanje finančnih sredstev za 
obnovo, novogradnjo ali nakup nepremičnine pri reševanju stanovanjskega 
problema. S tem bomo omogočili, da se lahko odločijo za kvalitetno bivanje 
v naši občini. Istočasno želimo s pametno prostorsko politiko poiskati 
ravnovesje med kakovostjo bivanja ter cenovno dostopnimi zemljišči in 
stanovanji. 



ZA! Učinkovita samostojna redarska služba
(poenostaviti parkirni sistem)

ZA! Vzpostavitev obrtno poslovne cone z 
zagotavljanjem poštnih, bančnih, trgovskih in 
lokalnih storitev

Nova obrtna cona bo v občino Kranjska Gora prinesla nove priložnosti 
za vse naše obrtnike in samostojne podjetnike. Moderna in ugodna
infrastruktura bo ključnega pomena za nadaljnji razvoj podjetništva. V
Kranjsko Goro bomo prenesli najboljše prakse iz tujine.
Lokalni podjetniki in obrtniki bodo imeli možnost v skupnem centru turistom
in ostalim obiskovalcem ponuditi lokalne izdelke in storitve. 

Novodobna tehnologija nam omogoča, da bomo tudi v naši občini ponudili 
ljudem enostaven, učinkovit in krajanom prijazen parkirni sistem. Ureditev 
mirujočega prometa ne sme poslabšati obstoječega načina življenja za 
lokalno prebivalstvo. Ustanovili bomo samostojno občinsko redarsko službo, 
ki bo učinkovitejša od obstoječe.



ZA! MLADE

Volilni program

ZA! SOBČINO DIALOGA

ZA! RAZVOJ IN INOVATIVNO OBČINO

ZA! SAMOOSKRBO IN ZELENI PREBOJ 

Občina dialoga bo občina, ki bo prek različnih vsebin in priložnosti 
povezovala lokalno prebivalstvo in ostale deležnike v lokalnem okolju. 
Aktivno sodelovanje in neposredno odločanje lokalnega prebivalstva z 
uvedbo participativnega proračuna. Proračun občine Kranjska Gora bo 
zato kar v največji meri zrcalil potrebe ljudi.

Področje samooskrbe in zelenega preboja bo usmerjeno v ohranjanje in 
oživljanje kmetij. Lokalnim kmetovalcem bomo ponudili možnost prodaje 
neposredno občanom ter turistom. Občane bomo oskrbeli s čisto pitno 
vodo ter poskrbeli za učinkovito komunalno službo. 

Mladim bomo zagotovili prijazno in zanimivo bivalno okolje. Z različnimi 
projekti bomo skrbeli za povezovanje in vključenost mladih. Naš cilj bo, da 
mladi iz Zgornjesavske doline ostanejo v naši občini. 

Občino bomo razvijali v smeri trajnostne, moderne in občanom prijazna 
občine. Novodobni pristopi bodo tudi v lokalnem okolju pripomogli, da 
bodo občani na lažji in učinkovitejši način komunicirali z občino, občinskimi 
strukturami ter javnimi lokalnimi podjetji.



ZA! OBČINO LOKALNIH PRILOŽNOSTI
Občina lokalnih priložnosti bo spodbujala, povezovala ter skrbela za razvoj
vseh lokalnih podjetnikov in obrtnikov. Lokalno znanje bomo združili in ga s
podporo dvignili na višji nivo, ki bo primerno prepoznan in s tem tudi dobro
ter pošteno plačan.


