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IZJAVA ZA JAVNOST

Kranj zmore več
Matjaž Rakovec vložil kandidaturo za župana Kranja
Matjaž Rakovec je na Občinski volilni komisiji v sredo, 17. oktobra 2018, uradno vložil
kandidaturo za župana Mestne občine Kranj. V volilni boj se podaja s konkretnim
programom, ki vsebuje številne sodobne rešitve za mesto Kranj z okolico in njegove občane.
Pri kandidaturi ga spremlja širok krog podpornikov.
Matjaž Rakovec, ki je Slovencem poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in
gospodarstva, se v svet politike podaja prvič. Nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice
Triglav in Naj finančnik leta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da je potrebno Kranju
vrniti sloves močnega, znanega, uglednega regionalnega središča uspešnih podjetij, izjemnih
kulturnikov, znanih športnikov in predvsem zadovoljnih občanov.
Največji potencial Kranja so ljudje
Mož, ki kljub številnim uspehom ter prepoznavnosti ostaja preprost in odprt do vsakogar,
verjame, da so prav ljudje največji potencial tretje slovenske občine. “Skupaj z občani želim
soustvarjati mesto, v katerem bo dobro nam in našim zanamcem. Mesto, ki bo še bolj kot
kdajkoli prej ljudem nudilo poslovne in prostočasne priložnosti. Mesto, v katerem bomo še raje
živeli in delali. Ker vem, da Kranj zmore več,” je prepričan kandidat za župana, sicer tudi
predsednik Hokejske zveze Slovenije. Njegov program je nastajal na podlagi širše razprave z
občani, različnimi interesnimi skupinami in predstavniki krajevnih skupnosti.
Živi in delaj v Kranju
Matjaž Rakovec verjame, da vsi potrebujemo okolje, ki nam nudi priložnosti za osebni razvoj,
našemu zasebnemu življenju pa daje zadovoljstvo in omogoča čim več prostega časa.
Poudarja, da je Kranj mesto vseh generacij, zato med glavne točke programa Kranj zmore več
uvršča naslednje:
• Prometna razbremenitev in nova kranjska mobilnost: v dogovoru z državnimi organi
bomo zagotovili dodaten izvoz iz avtoceste in celostno uredili vzhodno vpadnico v
mesto vse do avtocestnega izhoda Kranj vzhod, vključno z rekonstrukcijo krožišča. Ob
železniški postaji bomo umestitili novo glavno avtobusno postajo in vzpostavili
sodoben center mobilnosti s centralno potniško postajo Kranj. Poskrbeli bomo, da bo
v bližini dovolj parkirišč in redna prometna povezava z električnimi avtobusi.
• Živi in delaj v Kranju: s Kranjskim stanovanjskim skladom bomo najemnikom
omogočili plačevanje ugodnih najemnin in možnost kasnejšega odkupa stanovanj.
Oživili bomo tudi stari Kranj. V center mesta bomo vrnili del izobraževalnih ustanov in
občinskih upravnih funkcij. Poiskali bomo rešitev za prazne in propadajoče hiše, uredili
kompleks od tržnice do pošte, pripeljali trgovce v mesto in pripravili privlačno
ponudbo za obiskovalce. Na mestu stare tovarne Sava bomo postavili kompleks
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Mestna vrata, ki bo zajemal garažno hišo, koncertno-kongresno dvorano, trgovine in
terasasta stanovanja.
Slovenska prestolnica športa: obstoječo športno infrastrukturo bomo dogradili tako,
da bo omogočala tudi izvedbo tekem in treningov na najvišjem nivoju. V naslednjih
letih bomo pričeli z gradnjo novih športnih objektov, kot so nova tribuna na stadionu,
hokejska dvorana, atletska dvorana, dvorana za odbojko na mivki in drugih. S tem bo
Kranj postal metropola slovenskega športa z največ nacionalnimi panožnimi centri.
Turistično rekreativni biser: mesto z okolico bomo turistično in rekreacijsko obogatili.
V kanjonu Kokre in Save bomo uredili prostor za uživanje ob vodi, rekreacijo ter
različne prostočasne dejavnosti v naravi. Posebej privlačna za občane in druge
obiskovalce bo Kranjska plaža v kanjonu Kokre.
Evropska prestolnica kulture 2025: borili se bomo za osvojitev naslova Evropska
prestolnica kulture 2025. Ob tem bomo Kranju izgradili večnamensko koncertnokongresno dvorano za 500 obiskovalcev in v Globus umestili kulturno-ustvarjalne ter
mladinske programe.
Krajevne skupnosti – srca občine: vsem 26 krajevnim skupnostim bomo zagotovili več
avtonomije in proračunskih sredstev. Obravnavali jih bomo kot enakovredne partnerje
pri načrtovanju razvoja občine.
Občina vseh generacij: za starejše občane bomo vzpostavili sistem dolgotrajne oskrbe
z oskrbovalno bolnišnico in urejeno nego na domu. Zagotovili bomo novo enoto doma
za starostnike.

Forum Matjaža Rakovca
Z namenom pospešiti, premakniti in nadgraditi razvojno vizijo in strateške cilje Kranja, bo
Matjaž Rakovec v okviru volilne kampanje organiziral sklop treh okroglih miz:
• Gospodarski forum (5. november)
• Športni forum (13. november)
• Energetski forum (14. november)
Županski kandidat vabi vse zainteresirane občane in ostale, da se mu na dogodkih pridružijo
in delijo svoje mnenje.
Kandidaturo Matjaža Rakovca je vložil Občinski odbor Socialnih demokratov Kranj, podpirajo
pa ga lokalni odbor stranke DeSUS, stranka Povezanih lokalnih skupnosti (PLS) ter številni
znani Slovenci in Kranjčani. Matjaž Rakovec vabi vse, posameznike, liste ali stranke, ki želijo
dobro Kranju, da ga podprejo. Podrobnejši program je objavljen na spletnih straneh
www.kranjzmorevec.si in www.matjazrakovec.si, kjer še vedno poteka anketa.
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