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

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Kranj je urbano središče Gorenjske s prešernim kulturnim utripom. S svojim
zaledjem in okolico Mestna občina Kranj predstavlja močan potencial 
za ljudi vseh generacij, ki imajo znanje, željo, voljo in energijo prispevati k
boljšemu in lepšemu vsakdanu.

Naš cilj je, da Mestna občina Kranj postane energetsko učinkovita in 
zelena prestolnica Gorenjske s celovito dolgoročno razvojno in prostorsko 
strategijo. Mesto mora postati lokalno in medgeneracijsko povezano, 
solidarno, ljudem prijazno in polno življenja. Mladim mora nuditi možnost za 
svetlejšo prihodnost in pri tem ne spregledati starejših in ljudi s posebnimi 
potrebami. Naša želja je z dialogom povezati vse občanke in občane ter 
poskrbeti za njihovo varno prihodnost, kar vključuje tudi učinkovito ravnanje 
z vodo, energijo in odpadki.

Razvoj mestne občine mora biti enakomeren. Vključevati mora vse 
krajevne skupnosti ne glede na oddaljenost od mestnega jedra in število 
prebivalcev. Cilj tega razvoja je povezovanje živahnega mestnega jedra z 
oživljenimi vaškimi središči, kar bo omogočalo bolj prijetno in kakovostno 
življenje. Pogoj za to sta urejena cestna in komunalna infrastruktura ter 
zadostno število parkirišč v strnjenih naseljih in na obrobju mesta, pri čemer 
je treba občanke in občane vztrajno spodbujati k trajnostni mobilnosti. 
K nadaljnjemu razvoju mestne občine lahko pomembno prispevata tudi 
bolj enakomerna razporeditev površin za prosti čas ter oživitev skupnih 
prostorov v krajevnih skupnostih, ki morajo nuditi možnost za različne 
dejavnosti, sodelovanje in povezovanje.
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Volilni program

ZA! Trajnostno razvojno strategijo

Poskrbeli bomo za kulturni razvoj in oživitev mestnega
središča ter urbanih vasi!

V naslednjem mandatu si bomo prizadevali za izvedbo ključnih
infrastrukturnih in programskih projektov, ki bodo zagotovili
razvoj turizma v središču Kranja in okolici. Prvenstveno bomo
podpirali celovit razvoj lokalnega in butičnega turizma, ki je
prijazen do narave in omogoča ohranjanje kulturne dediščine
naše občine. V ta namen bomo v naslednjem mandatu 
namenili posebno pozornost negovanju blagovne znamke Kranj
- Prešernovo mesto.

 
Pogoj za kulturni razcvet naše občine je izvedba projekta 
prenove Prešernovega gledališča, ki je bil v preteklih letih
postavljen na stranski tir. Poleg tega pa bomo na občini uredili
možnost brezplačne uporabe javnih površin za ulične umetnike
in dodatno finančno podprli delovanje amaterskih umetniško-
kulturnih skupin. 

V sklopu projekta Kranj – mesto športa, bomo še naprej 
podpirali razvoj rekreativnega in vrhunskega športa. Dodatno si
želimo povezati krajevne skupnosti pri izgradnji večnamenske
dvorane, športnih poligonov in otroških igrišč, ki bodo namenjeni
občanom in občankam vseh starosti.



ZA! Gospodarstvo, podjetništvo in obrt

V Kranju bomo zagotovili, da se z javnimi sredstvi ravna 
gospodarno in transparentno!

Kandidati liste Gibanja Svoboda bomo zagotovili, da se v 
naslednjem mandatu v načrtovanje najpomembnejših projektov 
vključi stroko, civilno družbo in občanke ter občane. Poleg 
tega bomo dosledno zagotavljali redno obveščanje občanov 
in občank o projektih, ki se izvajajo v Mestni občini Kranj, in jih 
ažurno obveščali o razdelitvi ter porabi sredstev iz občinskega 
proračuna in občinskih zavodov. Ravno na področju upravljanja 
s sredstvi bomo, v tesnem sodelovanju z Vlado Republike 
Slovenije, aktivneje črpali evropska sredstva. Razpisi in sredstva 
so in bodo na voljo, potrebno jih je zgolj učinkovito porabiti. 

Občanom in občankam prijazna občina je odprta in strpna 
občina. Zato bomo v naslednjem mandatu redno organizirali 
dogodke s krajevnimi skupnostmi, na katerih bodo prisotni 
najvišji predstavniki občine in njene uprave. Zgolj skupaj in v 
dialogu lahko naredimo korak naprej pri razvoju naše občine.
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ZA! Turistični razvoj, kulturo, živahno mestno
središče ter urbane vasi

Mestna občina Kranj bo postala prva resnično digitalna in 
zelena občina.

Mestna uprava je tisti segment lokalne samouprave, s katerim 
se povprečen občan najpogosteje in najbolj neposredno sreča. 
V želji, da naredimo to izkušnjo za občane in občanke čim bolj 
prijetno in hitro, bomo v naslednjem mandatu poenostavili
celoten nabor občinskih postopkov in storitev. S pospešeno 
digitalizacijo in debirokratizacijo mestne uprave bomo zagotovili 
učinkovitost in transparentnost poslovanja uprave ter tako 
občanom zagotovili določeno preglednost pri urejanju njihovih 
vlog. Poleg tega bomo razvili dve aplikaciji, eno za turiste in 
drugo za domačine. Slednja bo omogočila, da v njej občan 
lahko opravi tako rekoč vse storitve v občini in mu hkrati 
omogoča dostop do pomembnih informacij, kot so npr. urnik 
odvoza odpadkov, dogodki v občini, poročila porabe sredstev v 
občini, ipd.

Zdravo in zeleno bivanjsko okolje je ključnega pomena za dolgo 
in pestro življenje. Zato bomo nadaljevali z ohranjanjem in 
nadaljnjimi ozelenitvami naselij in drugih javnih površin, prav 
tako pa bomo uredili ekološke otoke, ki so v določeni meri postali 
svojevrstna sramota naše občine. Poleg tega bomo postavili 
moderne zbiralnike za manjše smeti ob sprehajalnih poteh na 
območju celotne Mestne občine Kranj.

3.



ZA! Gospodarno in transparentno ravnanje
z javnimi sredstvi

Mestna občina Kranj, gospodarsko središče Gorenjske!

Mali podjetniki, obrtniki v večji meri postajajo gonilna sila naše 
gospodarske rasti, zato bomo kandidati liste Gibanja Svoboda 
v naslednjem mandatu storili vse na ravni občine, da tovrstno 
podjetništvo še bolj spodbudimo. Zagotovili bomo dodatna 
sredstva za razvoj podjetniškega inkubatorja Kovačnica in si 
prizadevali za pospešeni razvoj poslovne cone Hrastje. 

Kranju je v določeni meri uspelo zaustaviti trend, ki nas je 
spreminjal v zgolj še eno spalno naselje v bližini Ljubljane. V 
naslednjem mandatu želimo prekiniti s tem trendom in namesto 
tega spodbuditi razvoj dodatnih delovnih mest, ki bodo naše 
občanke in občane »zadržala« v naši občini. To bomo izvedli 
z zagonom in podporo trajnostnim ter visokotehnološkim 
podjetjem z visoko dodatno vrednostjo. Delovali bomo tudi 
kot posrednik pri povezovanju izobraževalnih ustanov in 
gospodarstva na lokalni ravni.

4.



ZA! Zeleno in digitalno Mestno občino Kranj
in prijaznejše občinske storitve

Uvedli bomo celovit pristop k trajnostnemu razvoju naše 
občine!

V preteklih letih smo priča stihijskemu razvoju mesta, ki pogosto 
ne zagotovi osnovnih potreb prebivalcev Mestne občine Kranj. 
Zato bomo v naslednjem mandatu uvedli institut mestnega 
urbanista, ki bo skrbel za enakomeren razvoj občine in predvsem 
za enotno umeščanje osnovne infrastrukture. Zgolj tako lahko 
uresničimo projekt mestne tržnice, učinkovito povežemo naselja 
z mestnim jedrom in umestimo varno cestno in kolesarsko 
infrastrukturo. 

Mladi so naša sedanjost in prihodnost. Zato moramo prioritetno 
nasloviti stanovanjsko problematiko v naši občini: aktivirati je 
treba stanovanjski sklad in zagotoviti javna občinska najemniška 
stanovanja za mlade in njihove družine. Z ukrepi v gospodarstvu 
bomo podprli nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Nikakor ne bomo pozabili na najšibkejše. Z medgeneracijsko 
solidarnostjo bomo zagotovili kakovostno življenje invalidov 
in starejših občanov. Za ustrezne arhitekturne in urbanistične 
prilagoditve, ki bodo omogočile dostop in koriščenje javnih 
površin tudi gibalno oviranim, bomo pridobili evropska sredstva. 
Skupaj s ključnimi deležniki bomo pripravili strategijo, kako 
znotraj pristojnosti Mestne občine Kranj zagotoviti kakovostno in 
zanesljivo, primarno zdravstveno oskrbo.
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