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Številka: 03201-7/2017
Datum:
OBČINSKI SVET
OBČINE POSTOJNA

ZADEVA:

Celostna prometna strategija Občine Postojna

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

16. člen Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in
53/10)

PREDLAGATELJ:

Igor Marentič, Župan Občine Postojna

GRADIVO
PRIPRAVILA:

Martina Magajna Gerželj, Višja svetovalka – vodja režijskega
obrata

POROČEVALEC:

Tjaša Podgornik, B22 d.o.o.
Martina Magajna Gerželj, Višja svetovalka – vodja režijskega
obrata
Odbor za okolje in prostor

MATIČNO TELO:
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Postojna sprejme Celostno prometno
strategijo občine Postojna za obdobje 2017–2022.
Obrazložitev:

Z namenom vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah je
Ministrstvo za infrastrukturo v Uradnem listu RS št. 78/2015 dne 16. 10. 2015 objavilo javni
razpis za sofinanciranje operacij Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS), ki se bo
izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020.
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Občina Postojna se je prijavila na razpis in uspešno pridobila sredstva za izdelavo dokumenta
CPS in pristopila k izdelavi CPS, ki je predmet obravnave in v kateri so začrtane smernice
razvoja prometa v prihodnjih letih. CPS predstavlja osnovo za izvedbene projekte trajnostne
mobilnosti.
Izdelava CPS je v skladu s Smernicami za izdelavo razdeljena na 4 faze in 11 sklopov.
Celoten proces je trajal približno eno leto, zaključi pa se s sprejemom CPS s strani pristojnega
organa, Občinskega sveta Občine Postojna.
Razlogi za sprejem akta:
Občina Postojna se s sprejemom CPS zavezuje k načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne
mobilnosti, s katerimi bo oblikovala področje prometa in z njim povezana področja v
naslednjih petih letih.
Sprejem CPS je potreben tudi za prijave na različne projekte na področju izvajanja ukrepov
trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja ter ostalih vidikov trajnostnega
razvoja v občini Postojna.
Sredstva za izvajanje CPS v občini Postojna 2017–2022, bodo zagotovljena v okviru letnih
proračunov in razpisov.
Ocena finančnih posledic:
Sprejem predlagane CPS predstavlja dodatne finančne posledice za občinski proračun, ki so
okvirno opredeljene v akcijskem načrtu, ki je del CPS.
Občinskemu svetu predlagamo, da priloženo gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep.
Pripravila:
Martina Magajna Gerželj
Višja svetovalka – vodja režijskega obrata
Igor Marentič
Župan

Priloga:
- Celostna prometna strategija, predlog, Izdelovalec - Projektna skupina: MK Projekt,
d.o.o. & B22, d.o.o. & PNZ, d.o.o. & Alja Vehovec s.p., maj 2017
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