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Zadeva: Predlog odprtja novega NRP st. 40618029 Urbana oprema za kolesarje v okviru katerega bodo 
urejene kolesarske nadstresnice pri osnovnih solah in javnih objektih v Mestni obcini Kranj in 
prerazporeditev sredstev za izvedbo 

V skladu s 6. clenom Odloka 0 proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2018 (v nadaljevanju: odlok) se 
lahko v NRP uvrsti nov projekt Ie s sklepom Sveta MO Kranj. Skladno z 10. odstavkom 5. elena odloka, 
o prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana, odloca Svet MO Kranj. Glede na navedeno v 
nadaljevanju predlagamo prerazporeditev sredstev iz proracunske postavke: 240101 Splosna 
proracunska rezervac.-zupan, podkonto 409000 Splosna proracunska rezervacija, na nov NRP 
40618029 Urbana oprema za kolesarje skladno z obrazlozitvijo spodaj. 

Celostna prometna strategija Mestne obcine Kranj (v nadaljevanju CPS MO Kranj) v okviru 'Pet stebrov 
uspesne prihodnosti' v tretjem stebru / danosti za kolesarje predvideva oblikovanje razmer za izkoriscanje 
moznosti kolesarjenja med UKREPI predvideva postavitev parkirisc za parkiranje koles kot so kolesarnice, 
nadstresnice, stojala za kolesa. V akcijskem nacrtu se predvideva izvedba v obdobju 2017 - 2022. 
5 temi izhodisci je predvidena postavitev 8 (osem kolesarskih parkirisc na obmocju mesta Kranj. Stiri v 
obmocju osnovnih in srednjih sol in Stiri na javnih mestih kjer je zamano vecje stevilo kolesarjev. 
Kolesarska parkirisca vkljucujejo ureditev podlage ter postavitev kolesarske nadstresnice in stojal za 
kolesa. Glede na izkazane potrebe se bo na posamezni lokaciji postavilo od 5 do 20 kolesarskih stojal. 
Ukrep se izvaja s ciljem spodbujanja vsakodnevnega kolesarjenja in stem razvoja trajnostne mobilnosti. 
Dolocitev lokacij je bila opravljena na podlagi analize uporabe koles in skirojev v osnovnih solah in javnih 
objektih v Mestni obCini Kranj in pot reb po zagotovitvi zadostnega stevila in primerno urejenega prostora 
za parkiranje le-teh. Izbranih je bilo 810kacij za katere se je izkazalo, da so potrebe po zagotovitvi stojal za 
kolesa in skiroje najvecje ter te lokacije ustrezajo pogojem za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti. Nove nadstresnice za kolesa in skiroje so predvidene pri OS Staneta 
Zagarja, OS Franceta Preserna, OS Franceta Preserna podruinica Kokrica, Gimnaziji Franceta Preserna, 
policijski postaji Kranj, pokopaliscu Kranj, Zdravstvenemu domu Kranj in telovadnici Planina. 

Ocenjena vrednost celotne investicije na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Urbana oprema za kolesarje« je 218.173 €. 

Lokacije 2018 Skupaj 

Kolesarske nadstresnice 218.173€ 

OS Staneta Zagarja 42.102€ 

OS Franceta Preserna 47.348 € 

OS Franceta Preserna podruznica 
42.115 € 

Kokrica 
Gimnazija Franceta Preserna 39.650€ 

ZD Kranj 8.052 € 

Policija - AP Kranj 10.785 € 

pokopalisce Kranj 8.052 € 

'. 



telovadnica Planina I 20.069 € I 

Namenska sredstva RS 21.460€ 

Namenska sredstva EU 121.604 € 

Mestna obcina Kranj 75.109€ 

Skupaj 218.173 € 

Skladno z zgoraj navedenim uprava predlaga, da se na: 
Proracunsko postavko 2210011nvesticijsko vzdrzevanje in gradnja obcinskih cest, NRP 40618029 
Urbana oprema za kolesarje, konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav prerazporedi 
152.000 EUR, konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave prerazporedi 50.773 EUR, 
konto 420801 Investicijski nadzor prerazporedi 4.400 EUR in konto 420804 Nacrti in druga 
projektna dokumentacija prerazporedi 11.000 EUR. 

iz vira kot sledi: 

iz proracunske postavke: 240101 Splosna proracunska rezervac.-zupan, podkonto 
409000 Splosna proracunska rezervacija, v visini 218.173,00 eur. 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

SKLEP: 

V proracun Mestne obcine Kranj za leta 2018 se uvrsti nov projekt Urbana oprema za kolesarje in 
opravijo prerazporeditve: 

na proracunsko postavko 221001 Investicijsko vzdrzevanje in gradnja obcinskih cest, NRP 40618029 
Urbana oprema za kolesarje, konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav prerazporedi 152.000 EUR, 
konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave prerazporedi 50.773 EUR, konto 420801 
Investicijski nadzor prerazporedi 4.400 EUR in konto 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija 
prerazporedi 11.000 EUR, 

iz 

proracunske postavke: 240101 Splosna proracunska rezervac.-zupan, podkonto 409000 Splosna 
proracunska rezervacija, v visini 218.173,00 eur 
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