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Zadeva: Obrazlozitev Celostne prometne strategije Mestne obcine Kranj 

12. 

Z namenom vzpostavitve trajnostnega nacrtovanja prom eta v slovenskih obcinah in 
mestnih obcinah je Ministrstvo za infrastrukturo v Uradnem listu RS st. 78/2015 dne 
16. 10. 2015 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij Celostne prometne strategije 
(CPS), ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 - 2020. 

Mestna obcina Kranj se je prijavila na razpis in uspesno pridobila sredstva za izdelavo 
Celostne prometne strategije ter v letu 2016 pristopila k izdelavi. V Celostni prometni 
strategiji bode zaertane smernice razvoja prometa v prihodnjih letih; strategija 
predstavlja osnovo za izvedbene projekte trajnostne mobilnosti. 

Izdelava Celostne prometne strategije je v skladu 5 Smernicami za izdelavo CPS 
razdeljena na 4 faze in 11 sklopov. Celoten proces traja enD leto, zakljuei pa se 5 

sprejetjem Strategije na Mestnem svetu najkasneje 30. 6. 2017. Stem kljucnim korakom 
Mestni svet Strategijo formalizira in prevzame odgovornost zanjo, hkrati se znotraj 
Mestne obcine zagotovi soglasje 0 okvirih izvajanja ukrepov. 

Razlogi in cilji za sprejem akta: 

Mestna obeina Kranj se 5 sprejetjem Celostne prometne strategije zavezuje k 
nacrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosli, 5 kalerimi bo oblikovala podroeje 
prometa in z njim povezana podrocja v naslednjih petih lelih. 

Celoslno promelno slralegijo polrebuje ludi za potrebe prijav na razlicne projekle na 
podrocju izvajanja ukrepov Irajnoslne mobilnosli in celostnega prometnega nacrtovanja 
ter ostalih vidikov trajnostnega razvoja v Meslni obeini Kranj. 

Ocena financnih posledic: 

Sprejem predlagane Siralegije predslavlja dodalne financne posledice za proraeun 
Mestne obcine Kranj, ki so okvirno opredeljene v akcijskem nacrtu, ki je del Siralegije. 

Sredslva za izvajanje Celostne promelne strategije v Mestni obeini Kranj, bodo 
zagolovljena v okviru lelnih proracunov Mestne obcine Kranj (2017 - 2022) in razpisov. 

Celostna prometna slralegija predstavlja os novo (pogoj) za crpanje financnih sredstev 
iz Evropskega kohezijskega sklada. 



Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP 

Sprejme se Celostna prometna strategija Mestne obcine Kranj. 
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