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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 
V Kranju več projektov trajnostne mobilnosti 

 
Projekti operacije Kolesarske povezave v Kranju 1-6  

z izgradnjo edinstvenega Centra trajnostne mobilnosti na Planini potekajo po načrtih 
 
Kranj, 5. december 2019 – Župan Matjaž Rakovec si je s sodelavci ogledal potek del na gradbišču v soseski 
Planina in le-ta potekajo po zastavljenem terminskem načrtu. Če bodo posegom naklonjeni tudi vremenski 
pogoji, bodo končana v sredini leta 2020. Kot je poudaril župan, je vrednost operacije dobra dva milijona evrov, 
pri čemer je delež sofinanciranja ega iz sredstev EU in RS kar 1,3 milijona evrov. Nov Center trajnostne 
mobilnosti na Planini je novost v slovenskem prostoru. Poleg ozelenjene strehe so posebnost tudi taktilne 
oznake za slepe in slabovidne. Neposredna okolica objekta bo opremljena po standardih, ki zagotavljajo večjo 
kakovost bivanja tudi slepim in slabovidnim. 
 
Kot je povedal župan, je Center trajnostne mobilnosti novost v Sloveniji, za katero upa, da bodo Kranju sledile 
tudi ostale občine. Občani bodo v centru poleg shrambe koles in možnosti popravila koles pridobili tudi vse 
informacije o prevozih, tako s kolesom, avtobusom kot ostalimi prevoznimi sredstvi, saj si v Kranju želijo zmanjšati 
število avtomobilov. »V letu 2016 je kolesarilo štiri odstotke občanov, do leta 2022 želimo povečati ta delež na 10 
odstotkov. V ta namen se gradi in dopolnjuje kolesarska infrastruktura v Kranju, v načrtih za leto 2020 pa so poleg 
gradnje dodatnih kolesarskih povezav v mestu in okolici pomembne tudi kolesarske povezave s sosednjimi 
občinami - Preddvorom, Naklim in Šenčurjem,« je povedal župan Matjaž Rakovec. 
 
Predstavljena so bila že izvedena dela v okviru operacije, in sicer je zaključena večina del na kolesarskih 
povezavah 1-6 (ponekod manjka še signalizacija, na nekaterih odsekih se izvajajo zaključna dela). Prav tako se 
zaključujejo dela na objektu Centra trajnostne mobilnosti, kjer spomladi Mestna občina Kranj načrtuje 
dokončanje zunanje ureditve in prometnih površin (ukrepi za umirjanje hitrosti) ter vgradnjo notranje opreme v 
objekt. 
 
Kratek pregled izvedenih del po šestih kolesarskih povezavah (v nadaljevanju KP) 
• KP 1: soseska Planina–Nakupovalno središče Primskovo: 

o Že izvedeno: Cesta talcev – razen območja Centra trajnostne mobilnosti in Cesta Rudija Šelige in 
del ceste Staneta Žagarja. 

o V izvedbi: Cesta Jake Platiše – talna in vertikalna signalizacija. 
• Center trajnostne mobilnosti:  

o Izvedena dela na objektu: armiranobetonska dela, zidarska dela, krovsko kleparska dela, delno 
obrtniška, strojna in elektro dela. 

o V izvajanju: obrtniška dela, strojna in elektro dela, zunanja ureditev okoli objekta in površin za 
pešce in kolesarje. 

o Načrtovana izvedba v začetku 2020: zunanja ureditev prometnih površin s sredstvi za umirjanje 
prometa, vertikalno in talno signalizacijo, zunanja ureditev objekta, notranja oprema.  
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• KP 2: soseska Primskovo–Upravno-trgovski center Primskovo: 
o Že izvedeno: Cesta Staneta Žagarja pri bencinskem servisu Petrol in Ulici Mirka Vadnova pri 

Surovini – razen talne signalizacije. 
o V izvedbi: Šuceva ulica pri Dolnovu - manjkajoči del ureditve pri križišču ter talna in vertikalna 

signalizacija. 
• KP 3: soseska Šorlijevo naselje–Športni park Kranj  

o Že izvedeno: Ulica XXXI. divizije in Kopališka ulica. 
• KP 4: soseska Šorlijevo naselje–središče Vodovodni stolp  

o Že izvedeno: Zoisova ulica in Nazorjeva ulica. 
• KP 5: soseska Zlato polje (povezava Naklo)–upravni center Kranj  

o Že izvedeno: manjkajoči del Koroške ceste. 
• KP 6: soseska Orehek–avtobusno postajališče Orehek na R1  

o Že izvedeno: soseska Orehek od Poti za krajem do avtobusnega postajališča na Ljubljanski cesti. 
   
Skica povezav v okviru Operacije Kolesarske povezave v Kranju 1-6 
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Kratek opis projekta 
Mestna občina Kranj bo v letih 2019 in 2020 dopolnila in dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo dolžine 
8,8 km s pripadajočo opremo, površinami za pešce, javno razsvetljavo in odvodnjavanjem meteornih voda z 
novozgrajenih površin. Vzpostavil se bo tudi Center trajnostne mobilnosti. Z izvedbo projekta Kolesarske 
povezave v Kranju 1–6 bodo ustvarjeni boljši pogoji za varnejše kolesarjenje, zmanjšali se bodo negativni vplivi 
motorizirane mobilnosti na okolje in dvignila kakovost bivanja prebivalcev. 
Pomembne prednosti zgrajenega kolesarskega omrežja: 

• znižanje izpustov toplogrednih plinov in hrupa, hitra in varna dostopnost do delovnega mesta in drugih 
pomembnih ustanov, 

• krepitev zdravja in motorike uporabnikov koles, 
• varno parkiranje kolesa, 
• spoznavanje mestnega naselja in naselij mestnih občin s kolesom, 
• večja privlačnost in kakovost življenjskega prostora v mestnem območju, 
• sodobna, trajnostna in vključujoča razvojna politika. 

 
Partnerji projekta 
Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna 
občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s 
strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. 
Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametna omrežja", prednostne naložbe 4.4 "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, 
zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi", specifičnega cilja 4.4.1 "Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih". 
 

 
Skica Centra trajnostne mobilnosti (soseska Planina) 
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Fotografije z ogleda gradbišča 
 

 
Matjaž Rakovec, župan Kranja in Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne MO Kranj 
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Umeščenost novega Centra trajnostne mobilnosti v soseski Planina 
 
 

Več informacij 
 
Kabinet župana 
Služba za komuniciranje 
Slovenski trg 1,  4000 Kranj,  T: 04 2373 112    
E: komuniciranje@kranj.si     S: www.kranj.si    FB: @MOKranj 
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