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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
ZADEVA:  Poročilo o izvajanju  

Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 – 2023 za leto 2009 
 
Svet Mestne občine Kranj je sprejel Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 – 2023 na 
svoji 25. seji, dne 6.5.2009. Strategija predstavlja  ključne cilje in vsebinski okvir delovanja mestne občine v 
naslednjih letih.   
 
Strategija opredeljuje tudi način izvajanja in vmesnega spremljanja načrtovanih ciljev in rezultatov.  Za 
izvajanje Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008–2023 je odgovoren župan.  Župan je za 
vodenje izvajanja  strategije v letu 2009 pooblastil podžupana Staneta Štrausa, ki je bil med drugim zadolžen 
tudi za  pripravo poročila o izvajanju strategije v letu 2009 za Svet Mestne občine Kranj. V operativno 
izvajanje strategije je bila vključena vsa občinska uprava ter ves sistem javnih zavodov in služb. Operativno 
izvajanje projektov je usmerjal direktor občinske uprave.   
 
Spremljanje izvajanja strategije je razdeljeno na: 
• tekoče spremljanje izvajanja, za katerega je zadolžen vodja izvajanja strategije, 
• polletno spremljanje, ki ga opravi strateški svet,  
• letno spremljanje, ki ga opravi Svet Mestne občine Kranj in  
• večletno spremljanje na nivoju ključnih obdobij, ki ga opravi Svet Mestne občine Kranj ob novelaciji 

strategije. 
 
Strateški svet je dne 8.4.2010 na svoji seji obravnaval Poročilo o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja 
MOK za leto 2009 in ga sprejel kot ustrezno gradivo za posredovanje v obravnavo na Svetu MOK.  Pri tem 
je podal naslednje priporočilo: 
Za ustrezno podporo načrtovanju in vodenju  projektov  kakor tudi za zagotovitev učinkovitega spremljanja 
in enostavnejšega  poročanja o izvajanju strategije je v upravi MOK nujno potrebno čim prej zagotoviti 
finančna sredstva in nato uvedbo sodobnega informacijskega sistema.  
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji  
 

SKLEP: 
 
Sprejme se Poročilo o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 – 2023 za leto 
2009. 
 
 
 
        Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
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