
SODOBNI AVTOBUSNI TERMINAL KRANJ IN

TRAJNOSTNA PRENOVA ŠIRŠEGA OBMOČJA

“Ponuja se nam odlična priložnost 
za  gospodarski in infrastrukturni 

razvoj mesta.”

 Boštjan Trilar, župan MOK



Zaradi večanja števila prebival-
stva in s tem povezanega avto-
busnega prometa se je avtobu-
sna postaja po letu 1945 selila na 
različne lokacije v bližini središča 
mesta.

Pred rušitvijo hiš za izgradnjo 
veleblagovnice Globus se je avto-
busno postajo začasno prestavilo 
na območje Bleiweisove ceste, 
zavedajoč se, da lokacija ni ustre-
zna. Po skoraj pol stoletja postaja 
na tej lokaciji še vedno stoji.

Ključni problem javnega avtobu-
snega prometa v Kranju je zasta-
rela in v vseh pogledih neustre-
zna avtobusna postaja. Zgrajena 
je bila v letu 1972, že takrat kot 

45 LET ZAČASNE AVTOBUSNE POSTAJE

Avtobusna postaja pred nekdanjo stavbo 
Skupščine občine Kranj, okoli leta 1952

Avtobusna postaja pri Delavskem domu, 
okoli leta 1963

Vstop in izstop potnikov direktno na 
glavno cesto

Današnja “začasna” avtobusna postaja, 
zgrajena leta 1972

Prometni kaos in vzvratna vožnja 
avtobusa pred OŠ Franceta Prešerna

začasna. Stoji namreč na prome-
tno nepretočni lokaciji, neposre-
dno na cesti, saj potniki vstopajo 
in izstopajo kar na glavno cesto. 
Glede na število potnikov je pre-
majhna, peroni pa so postavljeni 
prometno povsem neustrezno. 
Zaprta čakalnica ima le okoli 50 
m2. 
Postaja tudi ne omogoča parki-
ranja osebnih vozil za potnike, 
ki se pripeljejo do postaje z av-
tomobili in nadaljujejo vožnjo z 
avtobusi.

Območje današnje postaje je 
tako z vidika prometa, razpolo-
žljivega prostora ter prostorskih 
aktov povsem neprimerno, saj ne 
omogoča postavitve sodobnega 
avtobusnega terminala z vsemi 
potrebami, ki pridejo zraven.
Različne študije pa so pokaza-
le, da se nedaleč stran, na danes 
degradiranem območju nekda-
nje kotlovnice, med OŠ Franceta 
Prešerna in Kidričevo cesto naha-
ja lokacija, ki je z vidika urejanja 
prometa in prostora zelo primer-
na za izgradnjo modernega po-
tniškega centra z vso spremlje-
valno infrastrukturo.

Še več, nov avtobusni terminal 
na tej lokaciji rešuje izredno aku-
tno problematiko parkiranja 
s ciljem, da se širše območje reši 
parkirnih površin. To bo omogo-
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čilo ureditev zelenih površin, 
urbane opreme, kolesarskih in 
pešpoti ter spremembo proge 
javnega potniškega prometa. 
Ti ukrepi bodo posledično pripo-
mogli k dvigu kakovosti biva-
nja in s tem povečali vrednost 
celotnega območja. Spodbu-
janje uporabe trajnostnih oblik 
mobilnosti namreč doprinese 
k nižji ravni hrupa, manjši 
onesnaženosti zraka in dvigu 
zdravja prebivalcev.
   



3

POZITIVNI UČINKI AVTOBUSNEGA TERMINALA

MANJ CESTNEGA 
HRUPA

Prometna rešitev v 
okolici avtobusnega 
terminala ponuja veliko 
bolj tekoč promet, zaradi 
česar je tudi speljeva-
nja in zaviranja veliko 
manj. Modeliranje 
hrupa je pokazalo, da 
sam avtobusni terminal 
ne vpliva na povečanje 
hrupa v bližini blokov 
med Kidričevo cesto 
in Gosposvetsko ulico. 
Med osnovno šolo in ter-
minalom pa je predvide-
na polna protihrupna 
ograja.

MANJŠA 
ONESNAŽENOST

Število nepotrebnih 
voženj osebnih avto-
mobilov, ki bodo iskali 
parkirna mesta v stano-
vanski soseski in okoli 
zdravstvenih ustanov, se 
bo občutno zmanjšalo, 
saj bodo le-ti parkirali 
pod terminalom. To bo 
na splošno zmanjšalo 
onesnaženost zraka. 
Zaradi spremenjenih 
tras avtobusov se bo 
tudi skupno število 
prevoženih kilometrov 
medkrajevnih avtobusov 
zmanjšalo za 22.000 
km letno, kar znaša 
58.300 kg CO2 manj. 

KRAJŠANJE
AVTOBUSNIH 

POTI
Prometni režim po izgra-
dnji avtobusnega termi-
nala predvideva vožnjo 
medkrajevnih avtobusov 
po Kidričevi, Bleiweisovi 
in Oldhamski cesti. Tako 
bo Koroška cesta do 
križišča s Kidričevo cesto 
povsem razbremenjena 
prometa medkrajevnih 
avtobusov.

Zaradi spremenjene 
lokacije avtobusnega 
terminala bodo medkra-
jevni avtobusi na obroču 
omenjenih cest opravili 
dnevno 84 kilometrov 
manj. 

VEČJA KAKOVOST 
BIVANJA 

Avtobusni terminal, 
spremljajoči objekti in 
prenovljena okolica bodo 
bistveno povečali ka-
kovost prostora, kar bo 
celotni soseski posledič-
no povečalo vrednost 
nepremičnin.

Objekt »Kranjska sever-
na vrata« bo namenjen 
pretežno zdravstveni 
dejavnosti z visoko do-
dano vrednostjo, kar bo 
generiralo odprto, svetlo, 
pregledeno in urejeno 
okolico.

Dodatna zelena obmo-
čja pa bodo še izboljšala 
kakovost bivanja.

PEŠCEM 
PRIJAZNO OKOLJE
Varnost pešcev se bo 
občutno povečala, saj za-
radi posebne geometrije 
avtobusnega terminala 
ne bo več vzvratnih vo-
ženj avtobusov. Urejen 
bo tudi svetel podhod 
pod cesto z direktnim 
dostopom do perona in 
dvorišča OŠ Franceta 
Prešerna.

Bližina terminala bo 
bistveno skrajšala pot 
do šolskega centra, saj 
so med največjimi upo-
rabniki medkrajevnega 
prometa prav učenci, 
dijaki in študentje.

UREJENO IN 
PRILAGOJENO 
PARKIRANJE

Zaradi parkiranja v 
garažni hiši pod ter-
minalom in spremenje-
nega ter prilagojenega 
načina parkiranja v 
širši okolici, tudi med 
stanovanskimi bloki, bo 
parkiranje dokončno 
urejeno in prilagojeno 
potrebam obiskovalcev 
in stanovalcev naselja, ki 
bodo s posebnimi ugo-
dnostmi lahko parkirali 
pred svojimi bloki.

RAZVOJNI
POTENCIAL

Več kot 2000 m2 novih 
poslovnih površin pome-
ni tudi multiplikativni 
učinek na gospodarstvo, 
tako na gradbeništvo 
kot na odpiranje novih 
delovnih mest. Kranj se 
razvija tudi arhitektur-
no, saj bomo pridobili 
sodoben poslovni objekt, 
ki smo ga poimenovali 
Kranjska severna vrata.
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UMESTITEV AVTOBUSNEGA TERMINALA KRANJ
Trajnostna urbana strategija 
MOK 2030 kot krovni strateški 
in izvajalski dokument daje ve-
lik poudarek trajnostni mo-
bilnosti, ki bo prispevala k večji 
uporabi javnega prometa in 
kolesarjenja v dnevnih migacijah, 
zmanjševanju in umirjanju pro-
meta v mestnem središču ter po-
sledično k izboljšanju kakovosti 
zraka in zmanjšanju hrupa. Zato 
veliko pozornost posvečamo iz-
gradnji kolesarskega omrežja in 
potniškega središča.

Tako je Svet MO Kranj septembra 
2014 z večino glasov v prostor-
skem načrtu na podlagi prome-
tnih in okoljskih študij opredelili 
in potrdil lokacijo za izgradnjo 
avtobusnega terminala na pro-
storu degradiranega objekta 
toplarne med Kidričevo cesto in 
OŠ Franceta Prešerna.

OŠ Franceta Prešerna

Avtobusni terminal

Objekt »Kranjska severna vrata«

Krožišče

Zdravstveni dom
Kranj

Kidriče
va ces

ta

Gosposvetska  ulica

Bolnišnica za 
ginekologijo in 

porodništvo Kranj
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Pogled od novega krožišča pred OŠ Fran-
ceta Prešerna preko podhoda na terminal 

Pogled na terminal z lahko montažno 
streho za zaščito potnikov in avtobusov, 
v ozadju objekt »Kranjska severna vrata« Struktura potnikov (vir: Alpetour, 2015)

DIJAKI
63%

UČENCI
(OŠ Franceta Prešerna)

12%

OSTALI
25%

Pri umestitvi terminala na to 
lokacijo je pomembno vlogo odi-
grala tudi struktura uporabnikov 
avtobusnih prevozov, saj je kar 
75 % vseh potnikov dijakov in 
učencev OŠ Franceta Prešerna.

Prednosti lokacije:
•	 ureditev degradiranega 

urbanega območja
•	 izboljšana varnost območja 

(prometna ter javni red in 
mir)

•	 manj prevoženih kilometrov 
avtobusov

•	 manj CO2
•	 bližina glavnih uporabnikov 

avtobusov
•	 možnost širitve 

zdravstvenih dejavnosti
•	 ugoden teren za pešce in 

kolesarje (ravnina, kratka 
razdalja)

•	 po izvedbi zmanjšuje število 
avtomobilskega prometa, kar:
•	 izboljša stanje hrupa
•	 izboljša stanje zraka
•	 izboljša stanje grajenega  

prostora



6

Lokacija omogoča izgradnjo ter-
minala s površino več kot 5000 
m2 in pripadajočih objektov s po-
vršino skoraj 1000 m2. Terminal 
obsega 16 pokritih peronov za 
medkrajevni in mestni promet. 
Posebnost terminala je geome-
trija v obliki zaliva z dvema kra-
koma, kar preprečuje križanje 
poti pešcev z voznimi površina-
mi avtobusov. 

Prometna zasnova omogoča ne-
moteno speljevanje posame-
znega avtobusa tudi v situaciji, ko 
je avtobusni terminal popolnoma 
zaseden. Oba kraka avtobusnega 
terminala sta nadkrita z lahko 
montažno streho, ki sega tudi 
preko stoječih avtobusov.

Proti OŠ Franceta Prešerna se 
streha zaključi v ozelenjeno ogra-
jo v funkciji zvočne ovire. Na ta 

način ima šola proti avtobusne-
mu terminalu pogled na zeleno 
veduto.

V objektih so predvideni prostori 
avtobusnega prevoznika, prostori 
postajališča s čakalnico, sanitari-
jami in gostinsko ponudbo. Pod 
terminalom je garažna hiša, kjer 
je v treh etažah prostora za več 
kot 400 parkirnih mest.

Garažna hiša je nujna za delova-
nje zdravstva v bližini, omogoča 
pa tudi uporabo storitve »parki-
raj in uporabi mestni promet 
ali kolo« do centra mesta. lz gara-
žne hiše je možen izstop na nivo 
pritličja z osebnimi dvigali. 

VEČ KOT AVTOBUSNI TERMINAL Pogled prikazuje prerez avtobusnega terminala s podzemno 
garažno hišo s tremi etažami ter objektom »Kranjska 

severna vrata«.  

Spodnja slika prikazuje pogled iz terminala skozi zaščitno 
zvočno oviro proti OŠ Franceta Prešerna.

•	 400+ parkirnih mest
•	 16 peronov
•	 krožna pot za avtobuse
•	 podhod do osnovne šole
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Pogled prikazuje objekt 
»Kranjska severna vrata« 
z avtobusnim terminalom 
ter 30-metrski zeleni pas 

do osnovne šole. 

Da bi združili zdravstvene dejavno-
sti, ki so trenutno precej razpršene 
po okolici, ter da bi zdravstveno de-
javnost celostno uredili in ji omo-
gočili nadaljnji razvoj, se predvi-
deva izgradnja objekta »Kranjska 
severna vrata«. 

Objekt zaznamuje križišče Kidriče-
ve in Bleiweisove ceste ter s svojo 
zasnovo omogoča pogled na ve-

OBJEKT “KRANJSKA SEVERNA VRATA”
duto proti zahodu iz nasproti sto-
ječih večstanovanjskih objektov. 
Objekt lepo zaključuje ulično fa-
sado Bleiweisove ceste in se dopol-
njuje s poslopjem »zavarovalnice« 
na drugi strani ceste. 

Kompleks objektov ima lastno 
parkirno hišo z 210 parkirnimi 
mesti in površinami za poslovno, 
zdravstveno in storitveno dejav-

nost, v njem pa so predvidena tudi 
stanovanja. Kompleks je sestavljen 
iz treh stolpičev v skupni kvadra-
turi več kot 2500 m2. Vogalni stol-
pič ima devet etaž, ostala dva pa 
sedem. Takšna zasnova stolpičev 
omogoča etapnost gradnje.

Objekt Kranjska severna vrata 
predstavlja tudi arhitekturno so-
dobno urejen prostor na vhodu v 

mesto po zgledu drugih evropskih 
mest.

MOK preko javnega poziva pro-
motorjem k oddaji vloge o zain-
teresiranosti za izvedbo projekta 
»Gradnja avtobusnega termi-
nala v mestni občini Kranj« 
išče potencialne investitorje za 
izgradnjo celotnega območja.

Pogled prikazuje objekt 
»Kranjska severna vrata« 
iz križišča Bleiweisove in 

Kidričeve ceste

•	 združitev in ureditev 
zdravstvene dejavnosti

•	 200+ lastnih parkirnih 
mest

•	 več kot 2500 m2 površine 
za zdravstveno, poslovno 
in storitveno dejavnost  
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ŠOLA  Osnovna šola Franceta Prešerna

BLEIWEISOVA CESTA Bleiweisova cesta je severna vpadnica v mesto Kranj. Ob njej so zvrščeni objekti  
  z mestotvorno vsebino.

PARK  Obstoječa parkovna ureditev južno od osnovne šole. Večina obstoječih dreves se  
  ohrani. Najbližja točka do terminala je 21 m.

ZVOČNA OVIRA Popolna protizvočna ograja proti šoli. Ograja je zasnovana terasasto z ozelenitvijo. 

PODHOD  Svetel podhod z atriji pod dovozom na avtobusno postajo.

KROŽIŠČE  Novo krožišče na Kidričevi ulici, dostop do avtobusnega terminala

AVTOBUSNI TERMINAL Nov avtobusni terminal s 16 peroni. Zasnova preprečuje križanje voznih poti  
  avtobusov in potnikov. 

KRANJSKA S. VRATA Objekt »Kranjska severna vrata« tvori ulično fasado Bleiweisove ceste, z višino in  
  obliko zaznamuje križišče z Oldhamsko cesto. Objekti so namenjeni zdravstveni,  
  poslovni, gostinski in trgovski dejavnosti.

GARAŽA  Uvoz v garažo s 420 parkirnimi mesti pod avtobusnim terminalom.

POSTAJALIŠČE  Ustavljanje mestnega avtobusa in taksijev

OBMOČJE ZA PEŠCE Površina za pešce

UVOZ V PORODNIŠNICO  Nov uvoz na območje porodnišnice in zdravstvenega doma, interno krožišče —  
  “drop zone” z začasnimi parkirnimi mesti. Možen tudi urgentni dovoz.

NADSTREŠEK  Nad krožiščem je predviden nadstrešek, udobna in varna dostava.

PRIKAZ OBMOČJA 
PRENOVE (severni del)
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PRIKAZ OBMOČJA 
PRENOVE (južni del)

ZELENJE  Obstoječe žive meje in grmovnice se odstranijo, nižje veje na drevesih se   
  porežejo, parki se odprejo prebivalcem.

TRG — PIAZZETA  Vhodni prostor pred ginekološko ambulanto se uredi v svetel trg z urbano   
  opremo, trg se odpira direktno na Bleiweisovo cesto.

NADSTREŠEK Pred obstoječo stavbo urgence se predvidi nov manipulativni prostor — “drop  
  zone”. Gosposvetska ulica se premakne na pozicijo porušenega in   
  dotrajanega lesenega objekta. Uredi se zunanje parkirišče za obiskovalce.

POT   Pot za pešce povezuje na jugu novo ulico. Pešcu se omogoči prehod preko   
  območja.

GARAŽE   Pod objektom je predvidena garaža za zaposlene s 134 parkirnimi   
  mesti. Uvoz z Gosposvetske ulice.

PARK   Drevesa v rastru betonske mreže, kombinacija z urbano opremo.

POSLOVNI OBJEKT 

  

NOVA CESTA  Nova povezovalna cesta med Levstikovo ulico in Bleiweisovo cesto

Nov objekt na novonastalem križišču predstavlja stavbno strukturo, ki 
označuje in zaključuje južni del območja. Gabaritno se objekt prilagaja 
ulicama, v višino so previdene štiri etaže. Objekt ima neposredno povezavo 
na podzemno garažno hišo. Pred objektom je oblikovana parkovna ureditev z 
urbano opremo.
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TRAJNOSTNA UREDITEV OBMOČJA
Prostorski načrt ne zajema le 
avtobusnega terminala, temveč 
močno poveča kakovost ponudbe 
in storitev tudi širšega območja 
zdravstvenega doma, in sicer 
med OŠ Franceta Prešerna pa 
vse do nove povezovalne ceste 
med Levstikovo ulico in Bleiwe-
isovo cesto, kjer bo stalo novo 
semaforizirano križišče. To bo 

omogočalo varno vključevanje 
prebivalcev Ulice Franca Rozma-
na Staneta, Levstikove ulice in 
Gosposvetske ulice na Bleiweise-
vo cesto in zmanjšalo promet 
po Gosposvetski ulici. Z novo 
prometno ureditvijo in parkirni-
mi garažami bo trajnostno in ka-
kovostno urejeno tudi parkiranje 
s posebnimi ugodnostmi za pre-
bivalce znotraj naselja.

Območje zdravstva bo postalo 
prehodno in transparentno z ure-
jenimi pešpotmi in kolesarskimi 
stezami, zelenimi površinami ter 
urbano opremo.

Sodobni in trajnostni prometni 
sistemi so danes eden od dejav-
nikov konkurenčnosti mest. Zato 
so na področju mobilnosti nujne 
spremembe v načrtovanju, kako-
vosti in povezljivosti podsiste-
mov, tako znotraj mesta kot tudi 
med mestom in primestjem. 

Z vzpostavitvijo trajnostnega 
mobilnega centra je tudi v Kranju 
predviden celovitejši pristop k 
urejanju prometne politike. 

Pogled v smeri bodoče povezovalne ceste 
med Levstikovo ulico in Bleiweisovo cesto

Pogled prikazuje spremenjeno traso ceste in 
nov nadstrešek urgence (tloris na str. 9).

Večja prehodnost in dostopnost do objektov
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TRAJNOSTNI MOBILNOSTNI CENTER

V sklopu novega avtobusne-
ga terminala naj bi vzpostavili 
center za razvoj in promocijo 
trajnostne mobilnosti. To bo 
večnamenski prostor, ki bo dol-
goročno namenjen koordinaciji, 
načrtovanju in aktivni promociji 
trajnostne mobilnosti. 

SAMOPOSTREŽNA 
IZPOSOJA KOLES
“BIKE SHARING”

Kranj uvaja tako imenovani sis-
tem samopostrežne izposoje ko-
les, ki smo ga poimenovali KR-
-S-KOLESOM. Ta bo potnikom 
omogočal izposojo koles na več 
lokacijah po mestu. Po končani 
vožnji bo kolo moč pustiti na 
prevzemni ali povsem drugi, za 
to namenjeni kolesarski postaji.   

PARKIRAJ IN
ODPELJI 

“PARK & RIDE”
Eden od ukrepov trajnostne mo-
bilnost je tudi možnost upora-
be sistema »Parkiraj in odpelji«. 
Potniki in obiskovalci bodo tako 
lahko na novem postajališču par-
kirali svoje osebne avtomobile in 
se do želene destinacije (mestno 
jedro, okoliški kraji) peljali z av-
tobusom. 

SOUPORABA
AVTOMOBILOV

“CARE SHARING”
Z razvojem trajnostne mobilno-
sti bomo sledil trendu evropskih 
mest, ki uvajajo izposojo avto-
mobilov. Uporabniki bodo lahko 
s pomočjo aplikacije najeli elek-
trični avto in se odpeljali na že-
ljeno pot. S tem bodo zmanjšali 
lastne stroške in nasičenost pro-
stora ter ohranjali izrabo surovin 
za izdelavo novih avtomobilov.

POLNILNA POSTAJA 
ZA ELEKTRIČNA

VOZILA
Na avtobusnem terminalu je 
predvidena tudi brezplačna ele-
ktrična polnilnica, saj gre avto-
mobilski razvoj vse bolj v smer 
elektrifikacije. Že danes se opazi, 
da vse več prebivalcev uporablja 
električna vozila, zato je nuja, 
da tudi Kranj dobi takšno pol-
nilnico. Z nakupom električnega 
vozila uporabnik dolgoročno pri-
varčuje, saj so polnilnice poveči-
ni brezplačne, hkrati pa s tem ne 
obremenjuje okolja z emisijami 
CO2 in hrupom.

PODPORNO OKOLJE ZA 
RAZVOJ TRAJNOSTNE 

MOBILNOSTI

S KOLESOM
WWW.KR-S-KOLESOM.SI
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ZAKAJ JE LOKACIJA 
NA ZLATEM POLJU 
OPTIMALNA?
Zato, ker je lokacija dovolj velika 
in primerna za varno in sodobno 
zasnovo avtobusnega terminala.
Zato, ker ima kar 75 % vseh po-
tnikov z medkrajevnimi avtobu-
si cilj v neposredni bližini (šolski 
center, zdravstvene ustanove, 
stanovanjsko naselje). Zato, ker 
lokacija leži na stiku dveh glav-
nih kranjskih prometnic, kar 
pomeni, da avtobusi dostopajo 
do terminala brez odvečnih poti 
(cca 84 km/dan manj v primer-
javi s sedanjo lokacijo avtobusne 
postaje).

POGOSTA VPRAŠANJA
ZAKAJ AVTOBUSNI 
TERMINAL NI NA
ŽELEZNIŠKI POSTAJI?
Obstoječa železniška postaja se 
nahaja izven urbanega centra, 
kar onemogoča združljivost 
dejavnosti in uporabnikov. 
Med slabosti lokacije spadajo 
tudi slaba prometna varnost in 
povezanost, problem višinske 
razlike (35 m nivojske razlike), 
kar je izredno neugodno za pe-
šce in kolesarje, ter potencialno 
novo žarišče marginalnih sku-
pin (zaradi odročnosti lokacije).

Ker je MOK lastnik manj kot 5 
% zemljišč in ker so pravno-for-
malne omejitve pri lastništvu, je 
izvedljivost izgradnje terminala 
na tej lokaciji močno pomaknje-
na v prihodnost, tudi 10 let in 
več.

ZAKAJ AVTOBUSNI 
TERMINAL NI NA 
PREDVIDENI POSTAJI 
NOVE ŽELEZNICE?
Zato, ker trasa bodoče železniške 
proge severno od Zlatega polja še 
ni določena. Umeščanje avtobu-
sne postaje v prazen prostor, kjer 
bo morebiti postaja hitre železni-
ce, ni gospodarno in je veliko 
dražje, tudi ostali programi v 
okviru prostorskega načrta na 
takšni lokaciji ne bi bili zanimivi. 

Projekt umestitve železnice na 
to območje nima jasnega ter-
minskega plana in bo lahko re-
aliziran šele čez desetletja, lahko 
pa tudi nikoli.  

ZAKAJ OBSTOJEČA 
POSTAJA NI PRIMERNA 
ZA PRENOVO?
Na obstoječi lokaciji ne razpola-
gamo z dovolj veliko površino 
za ureditev varnega in sodobnega 
avtobusnega terminala s podze-
mno garažno hišo, saj polovica 
območja po prostorskem na-
črtu ni zazidljiva. Ker je lokacija 
prometno neprimerna, saj pri-
haja do dvojnih poti avtobusov 
(prazne vožnje). 

Lokacija je bistveno primernejša 
za izgradnjo poslovnih, trgo-
vskih in stanovanjskih objek-
tov z veliko zelenih površin v 
bližini centra mesta. V ta na-
men bomo izdelali tudi študijo 
prostora in nato razpisali natečaj 
za trajnostno arhitekturno uredi-
tev prostora.

KDAJ BO AVTBUSNI 
TERMINAL ZGRAJEN?
Po sprejetju vseh dokumentov 
je začetek gradnje možen v dveh 
letih. 

ZAKAJ BO TERMINAL 
UMEŠČEN V TAKO 
ZGOŠČEN PROSTOR 
MED OSNOVNO ŠOLO IN 
ZDRAVSTVENI DOM?
Uporaba sodobnih hibridnih ali 
električnih avtobusov z nizkimi 
izpusti CO2 in nizkim nivojem 
hrupa danes omogoča gradnjo 
avtobusnih terminalov v gostem 
urbanem okolju. Terminal mora 
biti postavljen v prostor, kjer ima 
visoka koncentracija uporabni-
kov kar najbližjo pot do svojega 
cilja.



13

OŠ FRANCETA PREŠERNA

AVTOBUSNI TERMINAL
S PODZEMNO GARAŽO

STOLPIČI
KRANJSKA
SEVERNA

VRATA

PRENOVA ŠIRŠEGA
OBMOČJA

ZDRAVSTVENEGA DOMA

IZGRADNJA POVEZOVALNE
CESTE MED LEVSITIKOVO ULICO
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ALI NOVI OBJEKTI 
ZASTIRAJO POGLEDE?
Spodnja shema prikazuje obli-
kovanje objektov severno od Ki-
dričeve ceste. Na prvem mestu 
sta bivanje porodnic v porodni-
šnici in južna (sončna) svetloba 
v osnovni šoli, zato je objekt av-
tobusnega terminala oblikovan 
kot zelo nizek ter tako omogoča 
poglede proti Karavankam. 
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KAJ BODO OD NOVEGA 
TERMINALA IMELI 
KRANJČANI?
Cilj, ki si ga je MOK postavila v 
Trajnostni urbani strategiji 2030, 
je, da bo vzpostavila hitre, varne 
in trajnostne prometne poveza-
ve znotraj Kranja in izven njega.  
Ureditev novega avtobusnega 
terminala s trajnostnim mobil-
nostmi centrom je eden izmed 
korakov, da Kranj začne posto-
poma urejati to pomembno traj-
nostno področje. Da bo mesto 
postalo lepše in kakovostnejše za 
bivanje, delovanje in obiskova-
nje. Za vse prebivalce in obisko-
valce Kranja.

KAJ V CELOTI ZAJEMA 
PROJEKT?
Projekt zajema izgradnjo avtobu-
snega terminala, objekta »Kranj-
ska severna vrata«, javne garažne 
hiše, energetsko prenovo celo-
tnega zdravstvenega območja, 
rekonstrukcijo Kidričeve ceste z 
izgradnjo krožnega križišča, re-
konstrukcijo ceste na Gosposve-
tski ulici, izgradnjo nove povezo-
valne ceste med Levstikovo ulico 
in Bleiweisovo cesto, izgradnjo 
nadstreškov bolnišnice in ur-
gence, izgradnjo nove poslovne 
stavbe z garažno hišo, trajnostno 
ureditev  parkiranja na celotnem 
območju ter ureditev kolesarskih 
in peš poti z zasaditvijo drevja in 
postavitvijo urbane opreme.

KAKO BO V ČASU 
GRADNJE UREJEN 
PROMET?
Za čas gradnje bo pripravljen 
prometni režim, ki bo omogočal 
dostop do vseh objektov in ob-
močja.

NA KAKŠEN NAČIN SE 
ŠE ZMANJŠUJE HRUP?
Predvidene so protihrupne 
ograje, pasivne zaščite fasad 
na blokih, nove preplastitve z 
manj hrupnim asfaltom. Hrup 
se zmanjšuje tudi zato, ker med-
krajevni avtobusi ne bodo več 
ustavljali ob cesti, temveč na 
terminalu.

Grafični prikaz območja prenove
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Alpetour kot nosilec koncesije za iz-
vajanje mestnega prometa v Kranju in 
koncesije za izvajanje linijskih prevo-
zov na območju gorenjske regije opra-
vlja svoje postajne funkcije v izjemno 
težkih pogojih dela, v objektu »začasne 
avtobusne postaje«, ki stoji na sedanji 
lokaciji že več kot 40 let. Družba zna-
tna sredstva vlaga v posodobitev voz-
nega parka z nizkimi emisijami trdih 
delcev, nizkim izpustom CO2 in nizkim 
nivojem hrupa. Nova vozila zagotavlja-
jo potnikom udobno in prijetno vožnjo. 
Toda trend razvoja sodobne mobilnosti 
prebivalstva terja tudi posodobitev ce-
lotne infrastrukture in organizacije jav-
nega prevoza, ki  potnikom zagotavlja 
ustrezno informacijsko podporo pri 
načrtovanju poti in jim s tem približa 
uporabo vseh možnih oblik javnega 
prevoza.

Prav izgradnja sodobnega avtobusnega 
terminala na Zlatem polju bo za  mesto 
Kranj in za vse tiste, ki v mesto vstopa-
jo, ter za Alpetour kot koncesionarja v 
javnem mestnem in linijskem prevozu 
potnikov pomembna pridobitev. 
Z vidika obvladovanja javnega prevo-
za je treba izpostaviti večjo možnost 
zagotavljanja hitrejše pretočnosti po-
tniških tokov, večje varnost potnikov, 
učinkovito posodobitev informacijske 
podpore, ki bo potnikom nudila naje-
nostavnejši način pridobitve iskanih 
informacij, in ne nazadnje vzpostavitev 
boljših pogojev dela postajnega ose-
bja. Aktivnosti za izgradnjo sodobne-
ga avtobusnega terminala sovpadajo z 
uvedbo sistema integriranega javnega 
potniškega prometa, kar vodi Ministr-
stvo za infrastrukturo, ki vse zgoraj na-
štete vidike javne koristi tudi podpira. 
S ponudbo dodatnih storitev v okviru 
projekta pa bo čakajočim omogočeno, 
da bodo čakalni čas koristneje in prije-
tneje porabili. 

Ivana Zupančič 
Gaber
direktorica 
Alpetour, d. o. o.

Boštjan Trilar
župan
Mestna občina 
Kranj

»Vsi vemo, da potrebujemo nov avto-
busni terminal, ni dvoma, da si ga želi-
mo in v kratkem ga bomo imeli.«

Mestna občina si je v Trajnostni urbani 
strategiji na področju urbane mobilno-
sti zadala razvojni cilj, da želimo uvesti 
sodobne koncepte trajnostne mobilno-
sti. Želimo namreč vzpostaviti hitre, 
varne in trajnostne povezave znotraj 
Kranja in izven njega. In korak k temu 
cilju je izgradnja novega, sodbenega 
avtobusnega terminala s sodobnim 
trajnostnim mobilnostim centrom ter 
zdravstveno-poslovnim centrom.
Kranj se na tem področju preprosto 
mora spremeniti. To se je pokazalo v 
času županskih volitev, ko je bil prav av-
tobusni terminal označen kot nujna in-
vesticija. Projekt prinaša vrsto predno-
sti in mobilnostnih rešitev, saj želimo 
povezati vse oblike javnega in komer-
cialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), 

parkirne režime in kolesarska omrežja, 
podprli bomo alternativne načine pre-
vozov, kot so »car sharing« (so-prevozi), 
načrtovanje in izvajanje prevozov po 
meri. S projektom se bo uredila okolica, 
ceste, zdravstvo se bo organiziralo na 
»enem mestu«. 
Projekt prinaša priložnost za investi-
cije ter tudi nova delovna mesta, ki 
jih v Kranju še kako potrebujemo. Vsi 
ti argumenti in podrobneje razdelan 
projekt so prepričali, da je najboljša lo-

ZELENI SISTEMI:
OMREŽJE PARKOV

IN PEŠPOTI

POTNIŠKO SREDIŠČE

REKON-
STRUKCIJE
LOKALNIH

CEST

DOGRAJEVANJE
CESTNEGA OBROČA

CILJ: 
HITRE, VARNE IN 

TRAJNOSTNE PRO-
METNE POVEZAVE 

ZNOTRAJ KRANJA IN 
IZVEN NJEGA

CELOSTNI
SISTEM

TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI

— 21% CO2

DOSEGANJE
MEJNIH VREDNOSTI PM 10

+ 35%
                     KOLESARJEV V MESTU

— 35%
       PROMETNA OBREMENITEV VPADNIC

kacija prav na Zlatem polju, v bližini šol 
in zdravstevnih ustanov, hkrati pa tudi 
blizu centra Kranja. Projektu so pozitiv-
na mnenja dale že skoraj vse strokovne 
institucije, ki omogočajo njegovo izved-
bo. S posebnim pozivom iščemo tudi 
investitorje. 
Kranj si enostavno zasluži nov avto-
busni terminal, za nas in za generacije 
za nami. Že v naprej pa se zahvaljujem 
okoliškim prebivalcem za potrpljenje in 
strpnost v času gradnje.

Trajnostna urbana mobilnost; povzetek iz Trajnostne urbane 
strategije MO Kranj 2030
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Aleš Žitnik 
ravnatelj
OŠ Franceta 
Prešerna

Na Osnovni šoli Franceta Prešerna 
Kranj se zavedamo, da mesto nima 
ustrezne avtobusne postaje in da ta 
mora nekje biti. Smo edini, ki bomo 

neposredno mejili na novo avtobusno 
postajo. Jasno je, da bomo z novim 
objektom izgubili nekaj ugodnosti, ki 
jih imamo sedaj, hkrati pa se zaveda-
mo, da smo na območju, kjer je gostota 
potnikov največja, saj je v bližnji okolici 
največ kranjskih šol, poleg tega pa tudi 
zdravstveni dom in porodnišnica. 
Del potnikov predstavljajo tudi naši 
učenci, ki se vozijo iz Struževega, s Ko-
krice, z Mlake in od drugod. Zanje do-
stop do šole ni primeren in že dolgo se 
zavzemamo za ureditev postajališča za 
šolske otroke. Najbolj pa so za nas in 
Osnovno šolo Helene Puhar sedaj mo-
teči odhodi z avtobusi na razne dejav-
nosti, ki potekajo zunaj šole in predsta-
vljajo veliko nevarnost za naše učence 
ter oviro v prometu. Na neprimernost 
križišča pred šolo opozarjamo že dese-
tletja, z izgradnjo nove avtobusne po-
staje pa se bo to končno uredilo. 
Obljubili so nam, da bodo projektanti in 
nato gradbinci pri svojem delu poskrbe-
li, da bodo negativni vplivi na poslova-
nje šole minimalni. Če bodo te obljube 
izpolnjene in če se bodo upoštevale vse 
pripombe, ki smo jih že posredovali, ne 
vidimo razlogov, da mesto ne bi dobilo 
avtobusne postaje, kot si jo zasluži.

Romana Rakovec, 
mag. farm.
direktorica
Gorenjske 
lekarne

Po petdesetih letih čakanja, da bi v Kra-
nju prišli do nove avtobusne postaje, se 
je župan Boštjan Trilar z občinsko upra-
vo odločil, da reši to po mojem mnenju 
največjo kranjsko sramoto. Po prostor-
skih dokumentih je nov avtobusni ter-
minal umeščen v krajevno skupnost 
Zlato polje. MOK z vsemi deležniki, ki 
so vpleteni v umestitev, vodi pogovore, 
da bi prišli do pomembnega projekta, 
ki je nujno potreben krajanom krajev-
ne skupnosti Zlato polje ter vsem obča-
nom MOK in celotni Gorenjski. 
Žalostno je opazovati sedanjo avtobu-
sno postajo, kje se zbirajo narkomani 
in odvisniki od alkohola in to morajo 
vsak dan gledati dijaki in študenti, ki 
prihajajo na postajo iz vse Gorenjske. 
Prepričan sem, da bomo po izgradnji 
avtobusnega terminala vsi skupaj ve-
liko pridobili. Zdravstvo bo tako or-
ganizirano  na enem mestu, okolje bo 
bolj prijazno in varno tudi za dijake in 

študente. Tuji turisti, ki bodo prihajali 
v Kranj, bodo navdušeni nad lepimi in 
urejenimi objekti, ki bodo prikazovali 
pozitivno podobo Kranja in vseh ljudi, 
ki živijo v Kranju.
Pri gradnji avtobusnega terminala je 
treba slediti najvišjim standardom  na 
področju cestne in  protihrupne varno-
sti, vse z namenom, da se bodo ljudje 
čim boljše počutili v okolici novega ter-
minala. Gradnja avtobusnega termina-
la je največji projekt v Kranju, ki se bo 
gradil v zadnjih petdesetih letih, in ver-
jamem, da se bomo s tem rešili največje 
kranjske sramote, ki nam nikakor ni v 
prid.  Verjamem, da bomo vsi ponosni 
na našo novo »lepotico«, ko bo zgraje-
na.

Gorenjske lekarne že nekaj let čakamo 
na možnost postavitve nove centralne 
lekarne. Gre za našo največjo lekarno, 
ki po obsegu dela presega vse ostale, 
predvsem na področju magistralne iz-
delave zdravil, kar zahteva specifično 
opremo in prostore. Trenutna lokacija 
nam tega ne omogoča. S selitvijo naše 
največje lekarne bi selili tudi dežurno 
službo, kar bi bistveno olajšalo dosto-
pnost te službe za paciente. Pa tudi si-
cer je za paciente najbolj ugodno, če je 
lekarna na isti lokaciji kot zdravstveni 
dom. Na novo lokacijo bi selili tudi našo 
upravo, ki trenutno gostuje v stavbi 
NLHOZ, kar predstavlja za zavod visok 
strošek, hkrati pa smo zelo omejeni s 
prostori in moramo za številna srečanja 
vedno še dodatno najemati prostore.
Naša dejavnost za okolico ni problema-
tična, saj ne povzroča nobenih negativ-
nih vplivov na okolje. Prav nasprotno, 
smiselno je, da je na lokacijah, kjer jo 

pacienti najbolj potrebujejo. To pa je 
brez dvoma čim bližje zdravstvenemu 
domu.

Marko Petrić 
predsednik Sveta KS 
Zlato polje

Jože Drenovec 
direktor
Šolski center Kranj

Tudi na Šolskem centru Kranj smo 
prepričani, da Kranj potrebuje novo 
avtobusno postajo. Trenutno stanje je 
z vseh pogledov slabo. Glede na to, da 
imamo v zadnjih letih za šolajočo se 
mladino subvencioniran javni prevoz, je 
delež mladih, ki uporablja ta način pre-
voza, zelo visok. Predlagana umestitev 
nove avtobusne postaje v Kranju le-to 
postavlja bližje šolam na Zlatem polju. 
Tako bodo imeli dijaki in študenti z 
novo avtobusno postajo in ob ustreznih 
posodobitvah ostale prometne infra-
strukture krajšo in varnejšo pot do šole.
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