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Zadeva: Predlog odprtja novega NRP st. 40618030 Avtobusne nadstresnice in kolesarnice na avtobusnih 
postajah in prerazporeditev sredstev za izvedbo 

V skladu s 6. clenom Odloka 0 proracunu Mestne obcine Kranj za leto 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 
40618030 Avtobusne nadstresnice in kolesarnice na avtobusnih postajah skladno z obrazlozitvijo 
spodaj. 

Mestna obCina Kranj v zelji po razvoju trajnostne mobilnosti in stem izboljsanju kakovosti zraka v mestu, 
ter k boljsi povezanosti urbanih obmocij z njihovim zaledjem, zmanjsanju prometnih zastojev, izboljsanju 
kakovosti zivljenjskega prostora v urbanih obmocjih in povecanju prometne varnosti, namerava v okviru 
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020« za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti pristopiti k postavitvi nadstresnic in kolesarnic na avtobusnih postajaliscih. V okviru 
javnega razpisa za pridobitev sredstev za sofinanciranje operacij, ki investirajo v infrastrukturo za pesce, 
kolesarje in avtobusna postajalisca bo Mestna obcina Kranj postavila nove avtobusne nadstresnice in 
kolesarnice na osmih avtobusnih postajaliscih na urbanem obmocju Kranja. Nadstresnice in kolesarnice 
se bode postavile na obstojeca avtobusna postajalisca na lokacijah, kjer je vecja frekvenca potnikov in je 
izkazana potreba po parkiranju koles zaradi prestopanja uporabnikov iz kolesa na javni potniski prome!. 

Ocenjena vrednost celotne investicije na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta znasa 
179:893,56 €. 

2018 Skupaj 

izvedba zemeljskih in GOI del 114.506,38 114.506,38 

projektna in investicijska 
17.190,00 17.190,00 

dokumentacija 

strokovni nadzor 1.457,35 1.457,35 

informiranje in obvescanje 
14.300,00 14.300,00 

javnosti 

SKUPAJ brez DDV 147.453,73 147.453,73 

znesek DDV (22%) 32.439,82 32.439,82 

SKUPAJ INVESTICIJA 179.893,56 179.893,56 

Namenska sredstva RS 12.961,77 

Namenska sredstva EU 73.450,05 

Mestna obcina Kranj 93.481,74 

Skupaj 179.893,56 



Skladno z zgoraj navedenim uprava predlaga, da se na: 
Proracunsko postavko 2210011nvesticijsko vzdrzevanje in gradnja obcinskih cest, NRP 40618030 
Avtobusne nadstresnice in kolesarnice na avtobusnih postajah, konto 420500 Investicijsko 
vzdrzevanje in izboljsave prerazporedi 105.394 EUR, konto 420801 Investicijski nadzor 
prerazporedi 1.500 EUR in konto 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija prerazporedi 
18.000 EUR in konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav prerazporedi 55.000 EUR. 

iz vira kot sledi: 

iz proracunske postavke: 240101 Splosna proracunska rezervac.-zupan, podkonto 
409000 Splosna proracunska rezervacija, v visini 179.894 eur. 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

SKLEP: 

V proracun Mestne obcine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Avtobusne nadstresnice in 
kolesarnice na avtobusnih postajah in opravijo prerazporeditve: 

na proracunsko postavko 221001 Investicijsko vzdrzevanje in gradnja obcinskih cest, NRP 40618030 
Avtobusne nadstresnice in kolesarnice na avtobusnih postajah, konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje 
in izboljsave prerazporedi 105.394 EUR, konto 420801 Investicijski nadzor prerazporedi 1.500 EUR in 
konto 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija prerazporedl18.000 EUR in konto 420299 Nakup 
druge opreme in napeljav prerazporedi 55.000 EUR. 

iz 

proracunske postavke: 240101 Splosna proracunska rezervac.-zupan, podkonto 409000 Splosna 
proracunska rezervacija, v visini 179.894 EUR 
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