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1. Uvod  
 

Z vizijo in strateškimi cilji smo nakazali, v katero smer želimo, da se razvija MO Nova Gorica. Jasno je 

opredeljeno, da si želimo videti spremembe na področju lokalnega in regionalnega gospodarstva, 

kakovosti zraka, kakovosti bivanja, zdravja in počutja prebivalstva, varnosti pešcev in kolesarjev – še 

posebej otrok, dostopnost do šol, delovnih mest in pomembnih storitev, krepitve izobraževanja, kulture, 

prilagojenosti prometnih ureditev za vse uporabnike (starše z vozički, invalide, starejše) ter turističnega 
razvoja. 

Čeprav so cilji širši in se ne nanašajo nujno na promet kot tak, ta lahko pomembno prispeva k tem ciljem. 

V ta namen so bili oblikovani tudi podrobnejši cilji na posameznih prometnih področjih, v skladu s 

trajnostno prometno piramido, ki postavlja hojo, kolesarjenje in javni potniški promet pred oseb ni 

motorni promet. Ti štirje podsistemi, skupaj s splošnim stebrom prometnega načrtovanja, ki jih združuje 

v celoto, v skladu z načeli načrtovanja trajnostne mobilnosti, zagotavljajo enakopravno upoštevanje vseh 

vrst prometa.  

 

 

Slika 1: Obratna prometna piramida 
 

Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno izbrati ukrepe oz. orodja, s katerimi bo mogoče učinkovito 

prispevati k viziji in ciljem MO Nova Gorica ter premagati težave, identificirane v analizi stanja. Ukrepi se 

lahko med seboj razlikujejo po vrsti, geografskem in časovnem obsegu, intenzivnosti izvajanja in po 

stroškovni učinkovitosti. Posamezen ukrep običajno ne more doseči vseh zastavljenih ciljev, zato je 

pomembno oblikovati svežnje, ki obsegajo kombinacijo različnih ukrepov. Svežnji ukrepov so pomembni 

ne le zato, ker lahko povečajo učinkovitost, temveč pomagajo tudi preseči ovire pri izvajanju posameznih 

ukrepov (na primer pravne, tehnične, finančne, politične itd.). Hkrati lahko svežnji ukrepov pomagajo 
omiliti potencialne negativne vplive posameznih ukrepov na določene skupine uporabnikov.  

V nasprotju z dosedanjim pristopom, ki se je osredotočal zlasti na infrastrukturne rešitve in 

zadovoljevanje prometnega povpraševanja, smo pri izbiri ukrepov upoštevali naslednja načela:  

 nabor različnih vrst ukrepov, od infrastrukturnih in finančnih do upravljanja prometa in 

mobilnosti; 

 osredotočanje na najbolj učinkovite ukrepe v večini okolij, ki se nanašajo na izboljšanje kakovosti 

javnega potniškega prometa, zaračunavanje motornega prometa (skozi parkirno polit iko) ter 

prostorsko politiko, ki povezuje ostala dva ukrepa; 



 
 

 nabor ukrepov tudi z ostalih področij, kot je prostorska politika;  

 ukrepi, ki enakopravno obravnavajo vse prometne načine oziroma dajejo prednost 

nemotoriziranim prometnim načinom in javnemu potniškemu prometu; 

 obsežno presojanje ukrepov, ki upošteva vse stroške in koristi;  

 črpanje iz dosedanjih izkušenj in dobrih praks ter smernic za trajnostno načrtovanje prometa 

tako v Sloveniji kot v tujini; 

 upoštevanje lokalnega konteksta in izhodišč občine ter že načrtovanih ukrepov; 

 upoštevanja vloge mesta Nova Gorica kot regijskega in občinskega središča in dela somestja;  

 območje obdelave je celostno območje MO Nova Gorica.  

2. Korak 1 in 2: Presoja možnosti - nabor potencialnih ukrepov 
 

Prvi potencialni nabor ukrepov je bil sestavljen na podlagi: 

- javne razprave 7.12.2017 na temo vizije in strateških ciljev ter ukrepov v povezavi z njimi,  

- delavnice 24.1.2017 na temo ukrepov z delovno skupino, 

- javne razprave 7.2.2017, 

- intervjujev z 19 ključnimi deležniki, 

- analize že predvidenih investicij MO Nova Gorica, 

- nabora primerov dobrih praks. 

Skupno je bilo predlaganih več kot 150 ukrepov po različnih strateških prioritetah (hoja, kolesarjenje, 

JPP, motorni in mirujoči promet) ter še 15 organizacijskih ukrepov s področja celostnega prometnega 
načrtovanja znotraj MO Nova Gorica. Seznam predlaganih ukrepov je v prilogi 1.  

3. Korak 3: Študija stroškovne učinkovitosti  
 
V okviru priprave CPS je potrebno pretehtati stroškovno učinkovitost ukrepov, saj je mogoče z naložbami 
v celovite pakete ukrepov trajnostnega prometa zagotoviti večje ekonomske koristi v primerjavi z npr. 
gradnjo novih cest. Primeri dobre prakse in raziskave namreč kažejo, da tradicionalne intervencije v 
prometu (osredotočene na infrastrukturo) niso vedno stroškovno najučinkovitejše. V projektu 
EVIDENCE1 je bilo ugotovljeno, da:  
 

 so mestna središča, za katera so značilni nizka raven prometa, dober sistem javnega prevoza ter 
površine, primerne za hojo in kolesarjenje, gospodarsko dejavnejša, prijetnejša in donosnejša 
od tistih, kjer mestni promet sestavljajo predvsem osebna vozila; 

 so sklopi integriranih in doslednih trajnostnih ukrepov stroškovno učinkovitejši od omejenih 
programov, ki predvidevajo zgolj uvedbo simboličnih in maloštevilnih politik; 

 je zmanjševanje ravni prometa in vlaganje v kakovostnejše storitve, programe za spreminjanje 
potovalnih navad ter v izboljšano rabo obstoječe infrastrukture z gospodarskega vidika 
uspešnejše kot le osredotočanje na vlaganja v infrastrukturo in tehnologijo; 

 v mestih, ki izdatno vlagajo v rešitve na področju trajnostne mobilnosti, prometu namenjajo 
manj sredstev. 

 

                                                                 
1 http://www.evidence-project.eu/images/pdf/the-evidence-review-summary-report-slovene.pdf  

http://www.evidence-project.eu/images/pdf/the-evidence-review-summary-report-slovene.pdf


 
 

Ta presoja nam tudi pomaga pri izdelavi akcijskega načrta v smislu prioritiziranja ukrepov z vidika 
časovne izvedbe. Zato, da bi ugotovili, kateri ukrepi so najbolj smotrni in prioritetni, smo izbrane ukrepe 
s področja hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in motornega in mirujočega prometa celovito 
presojali z vidika 10 različnih kriterijev. Vsak ukrep smo z vidika vsakega kriterija ocenili z oceno 0-3, pri 
čemer je 3 najboljša ocena. Ker so nekateri kriteriji bolj pomembni od ostalih, je bila vsakemu kriteriju 
pripisana utež, ki odseva relativno pomembnost v okviru presoje stroškovne učinkovitosti. Naslednja 
preglednica povzema vse kriterije in pripisane uteži. Več podrobnosti o vsakem kriteriju je v 
nadaljevanju. 
 

Preglednica 1: Zasnova orodja za presojo upravičenosti trajnostnih prometnih ukrepov  
Kriterij \ 
Ocena 

0 1 2 3 Utež 

Usklajenost s 

strateškimi cilji 

ukrep ne prispeva k 

strateškim ciljem 

ukrep prispeva k 1-2 

strateškemu cilju 

ukrep prispeva k 3-4 

strateškim ciljem 

ukrep prispeva k 5-6 

strateškim ciljem 
16% 

Razmerje med 

koristi in 

s troški 

stroški so večji od 

koristi 

stroški so enaki 

koristim 

koristi so malo višje od 

stroškov 

koristi so precej večji 

od stroškov 
11% 

F inančna 
i zvedljivost 

( i zvedba in 

upravljanje) 

nad 500.000 EUR 100.000 - 500.000 EUR 50.000 -100.000 EUR brez / do 50.000 EUR 11% 

Tehnična 

i zvedljivost 

ukrep je tehnično 

neizvedljiv 

ukrep je tehnično zelo 

zahteven (zakonodaja, 

znanja, razpoložljivost 

prostora, varovanje 

okolja, odvisnost od 

partnerjev) 

ukrep je tehnično 

zahteven (zakonodaja, 

znanja, razpoložljivost 

prostora, varovanje 

okolja, odvisnost od 

partnerjev) 

ukrep je tehnično 

nezahteven 
(zakonodaja, znanja, 

razpoložljivost 

prostora, varovanje 

okolja, odvisnost od 

partnerjev) 

5% 

Z ahtevnost 

upravljanja/ 

vzdrževanja 

ukrep zahteva  

obsežno vzdrževanje in 

upravljanje po uvedbi 

ukrep zahteva srednje 

obsežno vzdrževanje in 

upravljanje po uvedbi 

ukrep zahteva malo 

vzdrževanja in 

upravljanja po uvedbi 

ukrep ne zahteva 

vzdrževanja in 

upravljanja po uvedbi 

5% 

Časovni 

horizont 

daljnoročen (več kot 

10 let) 
daljnoročen (5 - 10 let) srednjeročen (3 - 5 let) 

kratkoročen (manj kot 

3 leta) 
16% 

Tveganje 

zelo veliko tveganje za 

neuspeh ukrepa 

(finančno, tehnično, 

politično) 

veliko tveganje za 

neuspeh ukrepa 

(finančno, tehnično, 

politično) 

srednje tveganje za 

neuspeh projekta 

(finančno, tehnično, 

politično) 

majhno tveganje za 

neuspeh projekta 

(finančno, tehnično, 

politično) 

5% 

Podpora 

javnosti 

javnost nasprotuje 

ukrepu 

javnost ne nasprotuje 

ukrepu 
javnost podpira ukrep 

javnost močno podpira 

ukrep 
11% 

Reverzibilnost 

stanja pred ukrepom ni 

možno povrniti, vpliv 

na okolje in prostor je 

zelo velik 

stanja pred ukrepom ni 

možno povrniti, vpliv 

na okolje in prostor je 

velik 

stanje pred ukrepom je 

možno povrniti, a z 
večjimi stroški in 

vplivom na 

okolje/prostor 

stanje pred ukrepom je 
možno enostavno 

povrniti 

5% 



 
 

Stopnja 

prometnega 

načrtovanja 

4.stopnja (večji 

infrastrukturni poseg, 

gradnja cest) 

3. stopnja (izboljšanje 

cestne infrastrukture) 

2. stopnja (bolj 
učinkovita raba 

obstoječe 

infrastrukture) 

1. stopnja (ukrep, ki 
upravlja prometno 

povpraševanje in izbiro 

prevoznega sredstva) 

16% 

 
 

3.1 Usklajenost s strateškimi cilji 

 

Najprej smo preverili, kako različni ukrepi pripomorejo k ciljem. Pri tem smo si pomagali z orodjem 

KonSULT2, ki omogoča rangiranje prometnih ukrepov glede na zastavljene strateške cilje. Orodje 

KonSULT je bilo razvito z namenom pomagati odločevalcem, prometnim načrtovalcem in deležnikom pri 

razumevanju izzivov doseganja trajnostnega razvoja skozi urbano mobilnost ter določiti primerni ukrepe 

in svežnje ukrepov (trenutno jih je na voljo 64). Za vsak ukrep orodje nudi tudi podrobne informacije o 

učinkovitosti ukrepov, ki so bile zbrane na podlagi raziskav. Zadnja različica orodja je bila posodobljena 

prav z namenom določanja najbolj učinkovitih ukrepov v okviru celostnih prometnih strategij.  

V orodju določimo, kateri cilji so za nas najpomembnejši, za kakšen tip območja gre in kakšno strategija 

načrtovanja prometa si želimo, orodje pa nam predlaga, kateri ukrepi najbolj pripomorejo k doseganju 
vseh ciljev CPS MO Nova Gorica. Izbrani tip mesta je bil »majhno mesto«.  

Med najpomembnejše cilje smo vnesli (cilji v orodju so namreč prednastavljeni):  

 gospodarsko rast (strateški cilj CPS MO Nova Gorica 1),  

 varstvo okolja (strateški cilj CPS MO Nova Gorica 2),  

 varnost (strateški cilj CPS MO Nova Gorica 2), 

 socialno vključenost (strateški cilj CPS MO Nova Gorica 3),  

 kakovost življenja, ulic (strateški cilj CPS MO Nova Gorica 3).  

Označili smo tudi strategije/operativne cilje, ki jih želimo doseči: 

 zmanjševanje uporabe avtomobila, 

 povečanje uporabe JPP, 

 povečanje pešačenja in kolesarjenja. 

Orodje KonSULT je razvrstilo vseh 64 vrst ukrepov glede na njihov prispevek k vsem zastavljenim 

strateškim ciljem skupaj, prikazani so v naslednji preglednici. Za vsak ukrep je prikazan tudi tip ukrepa, 

cenovni obseg, časovni horizont ter relativna ocena prispevka k ciljem na lestvici od 0-100 (višja kot je 

ocena, bolj ukrep prispeva k zastavljenim ciljem). Poleg tega je ločeno prikazano, v kakšni meri vsak 

ukrep prispeva k posameznim strateškim ciljem.  

 Ocene so od ✓ (majhen pozitivni prispevek k ciljem), najvišja ocena je ✓✓✓✓✓ (zelo močan 

prispevek k ciljem)  

 X pomeni, da je ukrep v nasprotju s strateškim ciljem.  

 - pomeni, da ukrep nima vpliva na strateški cilj. 

 ✓/X pomeni, da je vpliv odvisen od načina izvedbe ukrepa ali da ima lahko pozitivne učinke z 

enega vidika ter negativne z drugega. 

                                                                 
2 http://www.konsult.leeds.ac.uk/mog/  

http://www.konsult.leeds.ac.uk/mog/


 
 

Ocena v presojevalni matriki je bila osnovana na podlagi te preglednice. Z 0 je bil ocenjen ukrep, ki ne 
prispeva k strateškim ciljem, s 3 pa ukrep, ki prispeva k doseganju večine ali vseh  strateških ciljev. 
  



 
 

Preglednica 2: Ukrepi glede na prispevanje k strateškim ciljem 

Št  V rsta ukrepa T ip ukrepa Cena 
Časovni 
horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka k 
ci ljem 

Kakovost 

ž ivljenja 

(ulic, sosesk) 

–  Strateški 

ci lj 3 

Enakoprav-

nost in 

socialna 

vključenost - 

Strateški cilj 

3 

Varnost - 

Strateški cilj 

2 

G ospodars-

ka  rast - 

Strateški cilj 

1 in 4 

Varstvo 

okolja - 

Strateški cilj 

2 

1 Območja in koridorji za pešce infrastruktura srednja srednjeročni 50 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ 
2 Raba prostora, ki podpira razvoj 

javnega potniškega prometa 

prostorska politika nevtralna dolgoročni 44 
✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ 

3 Kolesarsko omrežje infrastruktura srednja srednjeročni 31 ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ 

4 Gostota poselitve in mešana raba 

prostora 

prostorska politika visoka dolgoročni 27 
✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ 

5 Varnost pešcev in kolesarjev upravljanje prometa nevtralna kratkoročni 23 ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓ 

6 Mobilnostni načrti za šole mehki nizka kratkoročni 23 ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ 

7 Ločene kolesarske steze upravljanje prometa srednja kratkoročni 21 ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ 

8 Promocijske aktivnosti mehki nizka kratkoročni 19 ✓✓ ✓✓ ✓ - ✓✓✓✓ 

9 Umirjanje prometa upravljanje prometa srednja kratkoročni 18 ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓ 

10 Sistem izposoje koles mehki srednja srednjeročni 15 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

11 Ukrepi za povečanje prometne 
varnosti (zmanjševanje hitrosti, 
nadzor, signalizacija) 

upravljanje prometa srednja kratkoročni 15 

✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓✓ - ✓✓✓ 

12 Nove železniške postaje in proge* infrastruktura visoka srednjeročni 14 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

13 Mobilnost brez ovir infrastruktura srednja kratkoročni 14 - ✓✓✓✓ ✓✓✓ - - 
14 Parkirni standardi prostorska politika nizka dolgoročni 12 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

15 Prehodi za pešce upravljanje prometa nizka kratkoročni 12 ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - 

16 Orodja za načrtovanje poti informacijski nizka kratkoročni 12 ✓✓/X ✓✓ ✓ - ✓/X 
17 Kolesarska parkirišča upravljanje prometa nizka kratkoročni 11 ✓✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ 

18 Avtobusni prevozi upravljanje prometa srednja kratkoročni 10 ✓ ✓✓✓ ✓ - ✓✓ 

19 Mobilnostni načrti za podjetja mehki nizka kratkoročni 10 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

20 Obdavčitev goriv* finančni nevtralna kratkoročni 9 ✓ ✓/X ✓✓ ✓ ✓✓/X 

21 Vzdrževanje cest upravljanje prometa srednja kratkoročni 8 ✓✓✓/XX ✓/X ✓✓✓/X - ✓✓✓/X 
22 Zaračunavanje parkiranja finančni nevtralna kratkoročni 8 ✓✓ ✓✓✓/X ✓✓✓/X - ✓✓✓/X 

23 Integrirana vozovnica finančni nizka srednjeročni 8 ✓ ✓✓✓✓ ✓✓ - ✓✓ 

24 Cena vozovnic (znižana) finančni srednja kratkoročni 8 ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓ 

25 Osebno mobilnostno svetovanje mehki nizka kratkoročni 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 
 

Št  V rsta ukrepa T ip ukrepa Cena 
Časovni 
horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka k 

ci ljem 

Kakovost 

ž ivljenja 

(ulic, sosesk) 

–  Strateški 

ci lj 3 

Enakoprav-

nost in 

socialna 

vključenost - 
Strateški cilj 

3 

Varnost - 

Strateški cilj 

2 

G ospodars-

ka  rast - 

Strateški cilj 
1 in 4 

Varstvo 

okolja - 

Strateški cilj 
2 

26 Telekomunikacije (delo na daljavo) mehki srednja srednjeročni 7 ✓ - - - ✓ 

27 Zaračunavanje uporabnikom cest finančni nevtralna srednjeročni 7 ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ - ✓✓✓ 

28 Prednostni sistemi za avtobuse upravljanje prometa nizka kratkoročni 7 ✓✓ ✓✓ ✓✓ - ✓✓ 

29 Znižane cene vozovnic za določene 

uporabnike 

finančni nizka kratkoročni 7 
✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ 

30 Omejevanje motornega prometa upravljanje prometa nizka kratkoročni 6 ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 

31 Fleksibilen delovni čas mehki nizka srednjeročni 6 ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X 

32 Prevoz na poziv upravljanje prometa srednja kratkoročni 6 - ✓✓✓✓ - - ✓ 
33 Informacije o JPP informacijski nizka kratkoročni 6 ✓ ✓✓ ✓ - ✓ 

34 Parkirni režim upravljanje prometa nizka kratkoročni 5 ✓✓ ✓✓/X ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

35 Struktura cen vozovnic finančni nevtralna srednjeročni 5 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ 

36 Souporaba vozil (car sharing) mehki srednja srednjeročni 5 - ✓ - - - 

37 Regulacija avtobusnega prometa upravljanje prometa nevtralna srednjeročni 4 ✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓ 

38 Tramvaj in primestna železnica infrastruktura visoka dolgoročni 4 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

39 Zaračunavanje zasebnih parkirišč* finančni nevtralna srednjeročni 4 ✓ - ✓✓ ✓ ✓✓ 

40 Tradicionalna cestna signalizacija informacijski nizka kratkoročni 4 - - ✓✓ - ✓ 

41 BRT (Bus Rapid Transit) infrastruktura srednja srednjeročni 4 ✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ 

42 Obdavčitev lastništva vozila* finančni nevtralna kratkoročni 4 ✓✓ X ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ 

43 Izboljšanje železniških prevozov* upravljanje prometa srednja srednjeročni 3 ✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ 
44 Prikazovalniki prihodov vozil JPP informacijski srednja kratkoročni 3 ✓ ✓ ✓ - ✓ 

45 Fizične omejitve motornega prometa mehki srednja kratkoročni 3 ✓ ✓ ✓✓ - ✓✓ 

46 ITS - pametni prometni sistemi upravljanje prometa srednja srednjeročni 3 - ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ 

47 Park & Ride infrastruktura srednja srednjeročni 3 ✓✓/X - ✓/X ✓/X ✓✓/XX 

48 Podpora okolju prijaznim vozilom mehki srednja srednjeročni 2 ✓✓ X X ✓ ✓✓✓✓ 

49 Upravljanje avtobusov upravljanje prometa srednja kratkoročni 2 ✓ ✓ ✓ - ✓ 

50 Deljenje prevoza mehki nizka kratkoročni 2 ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X 

51 Sistem za usmerjanje na parkirišča informacijski srednja kratkoročni 2 ✓ - ✓ ✓ ✓ 

52 Omejitve za tovorni promet upravljanje prometa srednja kratkoročni 1 ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ 

53 Okoljska cona upravljanje prometa nizka kratkoročni 1 - - ✓ X ✓✓✓✓✓ 



 
 

Št  V rsta ukrepa T ip ukrepa Cena 
Časovni 
horizont 

Relativna 
ocena 
prispevka k 

ci ljem 

Kakovost 

ž ivljenja 

(ulic, sosesk) 

–  Strateški 

ci lj 3 

Enakoprav-

nost in 

socialna 

vključenost - 
Strateški cilj 

3 

Varnost - 

Strateški cilj 

2 

G ospodars-

ka  rast - 

Strateški cilj 
1 in 4 

Varstvo 

okolja - 

Strateški cilj 
2 

54 Zbiranje informacij od udeležencev v 

prometu in posredovanje ostalim 

informacijski nizka kratkoročni 0 
- X ✓ - - 

55 Parkirne hiše/parkirišča infrastruktura visoka srednjeročni 0 ✓✓ XX ✓✓ / XX ✓✓ XX 

56 Nadzor mestnega prometa upravljanje prometa srednja srednjeročni 0 - ✓✓ ✓ - ✓✓ 

57 Pasovi za vozila z več potniki upravljanje prometa srednja kratkoročni 0 XX ✓✓ X - ✓✓/X 
58 Prispevki investitorjev prostorska politika nizka srednjeročni 0 X ✓ - ✓ X 

59 Prikazovalniki ITS informacijski srednja kratkoročni 0 - X ✓ ✓/X - 

60 Navigacijske naprave v vozilih* informacijski nevtralna nedefiniran 0 XX ✓ ✓✓/X - ✓✓ 

61 Gradnja novih cest infrastruktura visoka dolgoročni 0 ✓✓ / XXX ✓✓ / XXX ✓✓ / XXX ✓ / X ✓✓ / XXXX 

62 Upravljanje tovornih vozil upravljanje prometa srednja kratkoročni 0 - - ✓✓ ✓ - 

63 Intermodalna središča infrastruktura nevtralna nedefiniran 0 ✓ ✓✓ - ✓✓ ✓ 

64 Konvencionalno upravljanje prometa upravljanje prometa srednja kratkoročni -2 XXX XX XXX XX/✓✓ XXX 

* ni v pristojnosti občine 



 
 

3.2 Razmerje med koristi in stroški  
 
Ocena ekonomske koristi je bila osnovana na podlagi izsledkov projekta EVIDENCE, v sklopu katerega 
so bili sistematično zbrani in strokovno pregledani kakovostni dokazi, ki podpirajo trditev, da naložbe 
v trajnostne ukrepe na področju prometa prinašajo ekonomsko ugodne rezultate. V klopu projekta 
je bil ugotovljen niz pristopov, ki se uporabljajo za merjenje ekonomskih koristi, vštevši dejavnike, 
kot so kakovost zraka, emisije, stopnja nesreč in smrtnih žrtev, obseg prodaje in vrednost 
nepremičnin. Operativni dejavniki, kot so stroški in prihodki, pa izhajajo zlasti iz ukrepov s področja 
javnega prevoza. Slednji pomenijo merljive koristi zlasti z vidika upravljavcev javnega prevoza, hkrati 
pa izražajo tudi morebitne spremembe izbire prevoznih načinov ter učinke na kakovost zraka in ciljno 
vrednost emisij, čeprav se ti zadnji vidiki morda ne dajo izraziti finančno. Nekatere študije, programi, 
pregledani v sklopu projekta EVIDENCE, temeljijo na tradicionalnih orodjih za ekonomske presoje, 
denimo na t.i. analizi stroškov in koristi (ang. cost-benefit analysis).  
 
Spodnja preglednica prikazuje povzetek izsledkov, kjer: 

 ✓ pomeni nekaj ekonomskih koristi,  

 ✓✓ jasne ekonomske koristi,  

 ✓✓✓ pomembne ekonomske koristi,  

 ✓✓✓✓ pa več pomembnih ekonomskih koristi. 
 
Preglednica 3: Ekonomske koristi trajnostnim prometnih ukrepov (vir: EVIDENCE) 

Skupina ukrepov Ukrep Običajne intervencije 
Ekonomske 

koristi 

Čista vozila in 
goriva 

Vozila, ki jih poganjajo 
elektrika oziroma gorivne 
celice 

Električna vozila za javni prevoz in prevoz 
tovora 

✓ 

Izboljšave tehnologij 
motorjev z notranjim 

izgorevanjem 

Tehnologije za boljšo izrabo goriva Uporaba 
alternativnih goriv v voznih parkih 

✓✓✓ 

Mestni tovorni 
promet 

Mestni tovorni promet Mestna konsolidacijska središča za tovor 
Logistična mreža, ki temelji na uporabi koles  

✓✓✓ 

Strategije 
upravljanja 

povpraševanja 

Omejitev dostopa Območja za pešce  
Območja omejenega prometa, pas za 

avtobuse 

✓✓✓ 

Prerazporeditev cest Pasovi za javna prevozna sredstva, kolesarje 
Pasovi za vozila z veliko zasedenostjo/plačljivi 

pasovi, običajno za vozila z veliko 
zasedenostjo 

✓✓ 

Območja varovanja okolja Območja z nizkimi emisijami Območja z 
omejeno hitrostjo (npr. 30 km/h) 

✓✓ 

Zaračunavanje pristojbin za 
zastoje 

Cestninjenje na mestnih cestah ✓✓ 

Parkirišča Upravljanje parkiranja Sistemi Parkiraj in se 
pelji (P&R ) 

✓✓✓ 

Upravljanje 
mobilnosti 

Mobilnostni načrt (spletni) Javna in zasebna spletna mesta  
Generatorji prometa (bolnišnice, stadioni)  

✓✓ 

Mobilnostni načrt (zasebni) Posamezniki  
Prebivalci novih stanovanjskih naselij 

✓✓ 

Trženje in nagrajevanje Trženje/socialno trženje  

Sistemi nagrajevanja, recimo okolju prijazna 

vožnja 

✓ 

Javni prevoz Izboljšave ponudbe javnih 
prevoznih sredstev 

Integrirano plačevanje vozovnic 
Izboljšani dostop in objekti (recimo Wi-Fi) 

✓✓✓ 



 
 

Skupina ukrepov Ukrep Običajne intervencije 
Ekonomske 

koristi 

Nove vrste javnega prevoza Nove vrste javnega prevoza (sistema hitrih 
avtobusov in lahke železnice (BRT in LRT), 
vodeni avtobusi)  

Zgoščevanje gradnje ob možnosti javnega 
prevoza 

✓✓✓✓ 

Vključevanje novih načinov Integrirana vozovnica za različna prevozna 

sredstva Zamenjava prevoznega sredstva 
(sistem P&R, kolo-vlak) 

✓ 

Prometna 
telematika 

Elektronsko plačevanje 
vozovnic 

Pametna vozovnica, pametna kartica, 
brezstično plačevanje Mobilno plačevanje (s 
prenosnimi telefoni) 

✓✓ 

Upravljanje prometa Sistemi za upravljanje mestnega prometa 
Prednostno vodenje (denimo avtobusov) 

✓✓✓ 

Potovalne informacije Zagotavljanje informacij Načrtovalci potovanj ✓ 

Mobilnost, ki ne 
temelji zgolj na 

uporabi 
avtomobilov 

Novi načini uporabe osebnih 
vozil 

Deljenje voženj, sopotništvo – carpooling (v 
območju mesta in od točke do točke)  

Souporaba osebnih (in tovornih) vozil – car 
sharing  

✓✓ 

Hoja Skupna hoja (recimo peš bus) Infrastruktura 
za pešce 

✓✓ 

Kolesarjenje Nove proge (na cestnih površinah in zunaj 

njih)  
Izposoja koles in usposabljanje v vožnji s 

kolesom 

✓✓✓ 

Skupna uporaba koles Izposoja na javnih površinah (kolesa in 
električna kolesa) 

✓ 

Vključujoče načrtovanje 
mestnega prostora 

Obvladovanje prometa z oblikovanjem 
mestnega prostora 

✓✓ 

 
Za tiste ukrepe, ki niso zajeti v preglednici, smo ocenili ekonomske koristi na podlagi ostale literature 
in izkušenj. Z 0 je bil ocenjen ukrep, ki prinaša več stroškov kot koristi, 3 pa ukrep, kjer koristi močno 
presegajo stroške. 
 

3.3 Finančna izvedljivost (izvedba in upravljanje) 
 
Finančno izvedljivost smo ocenili na podlagi strokovnih izkušenj glede finančnega obsega del za 
posamezne ukrepe (npr. za izvedbo posameznega ukrepa ali potrebna sredstva na leto). Z 0 je bil 
ocenjen ukrep, kjer izvedba presega 0,5 mio EUR, s 3 pa ukrep, ki je brez stroškov ali pa so manj kot 
50.000 EUR. 
 

3.4 Tehnična izvedljivost 
 
Tehnično izvedljivost smo ocenili na podlagi strokovnih izkušenj zahtevnos ti obsega del za 
posamezne ukrepe ter izkušenj drugih v Sloveniji in tujini. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer je ukrep 
tehnično neizvedljiv, s 3 pa ukrep, ki se ga da izvesti enostavno (glede na zakonodajo, znanje, 
razpoložljivost prostora, varovanje okolja itd.).  
 

3.5 Zahtevnost upravljanja/vzdrževanja 
 
Zahtevnost upravljanja/vzdrževanja je pomemben kriterij, saj nam pokaže strošek ukrepa bolj 
celovito. Tradicionalno se je namreč osredotočalo le na investicijo, pozabilo pa na stroške, ki sledijo 



 
 

uvedbi ukrepa. Kriterij smo ocenili na podlagi strokovnih izkušenj ter izkušenj drugih v Sloveniji in 
tujini. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer ukrep zahteva obsežno vzdrževanje in upravljanje po uvedbi, s 3 
pa ukrep, ki tega ne zahteva. 
 

3.6 Časovni horizont 
 
Časovni horizont nam pomaga pri določanju vrstnega reda izvajanja ukrepov. Ocenili smo ga na 
podlagi strokovnih izkušenj, ocene ostalih kriterijev (predvsem finančne, tehnične, vzdrževalne 
zahtevnosti ter podpore javnosti) ter izkušenj drugih v Sloveniji in tujini. Z 0 je bil ocenjen ukrep, ki 
se ga da izvesti šele na dolgi rok (več kot 10 let), s 3 pa ukrep, ki je izvedljiv v kratkem roku (manj kot 
3 leta). 
 

3.7 Tveganje 
 
Ta kriterij ocenjuje stopnjo tveganja za neuspeh projekta v finančnem, tehničnem in/ali političnem 
smislu. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer je tveganje zelo veliko, s 3 pa ukrep, kjer je tveganje majhno.  
 

3.8 Podpora javnosti 

 
Podpora javnosti je pomemben vidik izvedbe ukrepov, saj so ukrepi, ki imajo že zdaj veliko podporo 
javnosti, bolj stroškovno upravičeni kot tisti, katerim javnost nasprotuje. To seveda ne pomeni, da 
nepriljubljeni ukrepi ne morejo biti izvedeni, vendar pa je potrebno izvesti dodatne priprave oziroma 
poiskati sinergije v svežnju ukrepov. Ocena je bila podana na podlagi ankete in javnih razprav v  okviru 
CPS MO Nova Gorica. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer javnost močno nasprotuje ukrepu, s 3 pa ukrep, 
kjer je podpora ukrepu močna. 
 

3.9 Reverzibilnost 
 

Reverzibilnost označuje, ali je stanje pred ukrepom možno povrniti in kakšen je pri tem vpliv na okolje  
in prostor. Z 0 je bil ocenjen ukrep, kjer stanja pred ukrepom ni možno povrniti, vpliv na okolje in 
prostor je zelo velik, s 3 pa ukrep, kjer je stanje pred ukrepom je možno enostavno povrniti oziroma 
ni nobenega vpliva na prostor. 
 

3.10 Stopnja prometnega načrtovanja 
 
Ta kriterij presodi, na kakšni stopnji je ukrep glede na 4-stopenjski pristop v načrtovanju prometne 
(cestne) infrastrukture, kot je prikazano v naslednjem diagramu. 



 
 

 
Slika 2: 4-stopenjski pristop 

 
4-stopenjski pristop je pristop, uporabljen v nekaterih državah, kjer se v fazi načrtovanja cestne 
infrastrukture presodi ostale možnosti oziroma ukrepe, ki bi lahko prispevale k zastavljenemu cilju 
oziroma rešitvi težav. Na primer, če so zastoji problem na določeni cesti, se najprej preveri, ali se ga 
lahko reši z ukrepi, ki upravljajo prometno povpraševanje in izboljšajo pogoje za uporabo ostalih 
prevoznih načinov, nato sledijo ukrepi bolj učinkovite rabe obstoječe infrastrukture, nato izboljšanje 
obstoječe infrastrukture, šele v zadnjem koraku se razmisli o gradnji novih cest (pa tudi železnic), če 
ostali ukrepi niso zadostni. Ukrepi strateške prioritete hoje, kolesarjenja, JPP in celostnega 
prometnega načrtovanja v veliki večini sodijo v fazo 1 (in s tem dobijo najvišje število točk), saj 
vplivajo na izbiro prevoznega sredstva oziroma na prometno povpraševanje. Ukrepi strateške 
prioritete motornega prometa pa so bili ocenjeni različno glede na tip ukrepa.  
 
Pravzaprav predstavlja bistvo celostnih prometnih strategij, ki postavlja v ospredje upravljanje 
namesto zadovoljevanje prometnega povpraševanja, in v katerih sta osrednja cilja dostopnost in 
kakovost bivanja namesto pretočnosti in hitrosti. Spodnja preglednica prikazuje razlike med 
tradicionalnim in celostnim prometnim načrtovanjem, kjer so v rdeči barvi poudarjene poglavitne 
razlike, ki jih odseva tudi omenjeni 4-stopenjski pristop.  
 
Preglednica 4: Razlike med tradicionalnim in celostnim prometnim načrtovanjem (vir: Trajnostna mobilnost za 
uspešno prihodnost - Smernice za pripravo Celostne prometne strategije) 

 
Tradicionalno načrtovanje prometa Celostno načrtovanje prometa 

O srednji predmet obravnave je infrastruktura Infrastruktura je eden od načinov doseganja širših 
c i ljev 

Projektno načrtovanje  Strateško in ciljno načrtovanje 

Netransparentno odločanje  Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti 

O srednja cilja sta pretočnost in hitrost  O srednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja  

Osredotočenost na avtomobile  Osredotočenost na človeka 

Investicijsko intenzivno načrtovanje  Stroškovno učinkovito načrtovanje 

Zadovoljevanje prometnega povpraševanja Upravljanje prometnega povpraševanja 

O sredotočenost na velike in drage projekte O sredotočenost na učinkovite in postopne izboljšave 

Domena prometnih inženirjev  Interdisciplinarnost, integracija s sektorji za zdravje, 
okolje, prostor 

Izbor prometnih projektov brez 

strateških presoj 

Strateške presoje možnosti glede na zastavljene cilje  

 

1. stopnja 
(ukrep, ki 
upravlja 

prometno 
povpraševanje 

in izbiro 
prevoznega 
sredstva)

2. stopnja (bolj 
učinkovita raba 

obstoječe 
infrastrukture)

3. stopnja 
(izboljšanje 

cestne 
infrastrukture)

4.stopnja (večji 
infrastrukturni 
poseg, gradnja 

cest)



 
 

3.11 Rezultati študije stroškovne učinkovitosti 
 

Rezultati presojevalne matrike so v Prilogi 2. Opazimo, da so najbolj stroškovno upravičeni ukrepi 

taki, ki se jih da izvesti relativno poceni, hitro in enostavno. To seveda ne pomeni, da tisti ukrepi, ki 

imajo malo nižjo oceno, niso upravičeni, vendar bo to upoštevano v akcijskem načrtu, še posebej 
glede časovnega sosledja izvajanja ukrepov.  

4. Modeliranje scenarijev razvoja prometnega omrežja  
 
V nadaljevanju so kot primer podrobneje predstavljen scenariji, ki sodijo v različno stopnjo 
načrtovanja cestne infrastrukture (kot je bilo predstavljeno na Sliki 2). Namen je prikazati razlike v 
delovanju prometnega omrežja Nove Gorice odvisno od stopnje prometnega načrtovanja in s 
primerjanjem ukrepom, ki so skozi presojanje stroškovne učinkovitosti dobili višje ocene (ukrepi, 
skladni s trajnostnim prometnim načrtovanjem) ter nižje ocene (osredotočanje na gradnjo cestne 
infrastrukture, zagotavljanje pretočnosti motornega prometa).  
 
Namen modeliranja treh različnih scenarijev razvoja prometnega omrežja je dodatno preveriti 
veljavnost in kredibilnost presojevalne matrike ukrepov, predvsem tistih, ki se vežejo na rabo 
cestnega prostora.  
 

Rezultati, ki bodo temeljili tako na preverjenih konceptih prometnega načrtovanja kot tudi 

modeliranju prometnega omrežja, bodo pomembno vplivali na presojo in izbiro ukrepov. Po trdili ali 

ovrgli bodo, ali je tudi v MO Nova Gorica smiselno in upravičeno vpeljati ukrepe, ki bodo namesto 

zagotavljanja pretočnosti in hitrosti motornega prometa zagotavljali boljše pogoje za pešačenje, 
kolesarjenje in uporabo JPP. 

Skladno s projektno naloge je potrebno oblikovati štiri scenarije razvoja prometnega omrežja:  

• scenarij razvoja mobilnosti v občini - brez ukrepov, 

• scenarij razvoja s preveritvijo obstoječe Celostne prometne strategije čezmejne goriške 

regije, 

• scenarij razvoja mobilnosti v občini - že načrtovane aktivnosti – občinski programi, 

• scenarij razvoja mobilnosti v občini - alternativne politike in ukrepi. 

V dokumentu Celostne prometne strategije čezmejne goriške regije so navedeni ukrepi, ki večinoma 

predstavljajo alternativni pristop tradicionalnemu prometnemu načrtovanju, kjer je poudarek na 

zagotavljanju in izboljševanju prepustnosti motornega prometa. Večina teh ukrepov je bila v okviru 

izdelave CPS občine Nova Gorica tudi prepoznana kot primernih, zato sta scenarija 2 in 4 smise lno 
enaka, in se v nadaljevanju obravnavata kot en, t.i. scenarij trajnostne mobilnosti.  

Razvili smo torej tri scenarije prometnega režima v Novi Gorici. Pri tem je potrebno upoštevati, da so 

vsi scenariji hipotetični in da (zlasti Scenarij 3) ne predstavljajo dokončne idejne rešitve, temveč širši 
koncept, katerega podrobnosti do odvisne od podrobnega načrtovanja.  

 

 

 
  



 
 

4.1 Scenarij 1 - razvoj mobilnosti v občini brez ukrepov  
 
Scenarij predvideva 1-odstotno letno rast prometa v naslednjih 20 letih, kar je precej več od trenda 
v zadnjih 15 letih, ko je promet praktično stagniral. Analiza omenjenega scenarija je namenjena 
ugotavljanju sedanjih in prihodnjih prometnih razmer ter učinkovitosti ukrepov scenarijev 2 in 3.  
 

 

Slika 3: Razvoj mobilnosti v občini brez ukrepov  
 
 



 
 

4.2 Scenarij 2 - razvoj prometnega omrežja na osnovi OPN in UN  
 

Tak scenarij podobno kot prvi scenarij nadaljuje enako prakso načrtovanja. Razlika s prvim scenarijem 

je v tem, da vključuje še vrsto novih cest in parkirišč, ki jih v prostorskih aktih načrtuje MO Nova 

Gorica. V tem scenariju se predvideva predvsem gradnja novih cestnih povezav, ki bi razbremenile 
obstoječo cestno omrežje, npr.: 

• gradnja nove zahodne obvoznice, 

• podaljšek Ulice dr. Karla Lavriča do vzhodne obvoznice, 

• priključek Vodovodne poti na obstoječe krožišče,  

• gradnja Ščedenske ceste, 

• gradnja novih garažnih hiš, 

• omejitev hitrosti na 30 km/h na območju znotraj notranjega obroča (Erjavčeva-Vojkova-
Prvomajska). 

 
Slika 4: Razvoj prometnega omrežja na osnovi OPN in UN 



 
 

4.3 Scenarij 3 - razvoj prometnega omrežja na osnovi obstoječe čezmejne CPS, CPS MO 

Nova Gorica  
 
Nove ceste, predvidene v OPN, so izključene iz bodočega omrežja, hkrati pa se spremeni prometni 
režim glede na hierarhijo cest z namenom umirjanja prometa, izboljšanja pogojev za pešačenje in 
kolesarjenje ter varnosti pešcev in kolesarjev. 
 

Ta scenarij celostno obravnava vse prometne sisteme in omogoča varno dostopnost vsem, od 

pešcev do voznikov. Razlika s prejšnjima scenarijema je, da bolj pravično upravlja z javnim 

prostorom, ki tako ni osredotočen le na motorni promet. Prometno omrežje je zasnovano tako, da 

omogoča varno in hitro premikanje pešcem in kolesarjem in hkrati dopušča dostop za motorna 

vozila. Istočasno pa se z motornim vozilom ni mogoče premikati neovirano iz ene ulice v drugo, 

ampak je potrebno uporabiti glavne ceste (s čimer se podaljša razdalja ter s tem privlačnost za 

uporabo avtomobila) – v ta namen je omrežje razdeljeno v različne cone, med katerimi je možno 

voziti le po nosilnih cestah. To ne drži za pešačenje in kolesarjenje, s čimer se relativna privlačnost 

le-teh močno poveča. 

Scenarij predvideva: 

• vzpostavitev peš cone na območju Rejčeve in Kidričeve ulice,  

• omejitev hitrosti motornega prometa na 10 km/h na Kidričevi ulici (dostop samo za 

vozila, ki imajo začetek ali cilj potovanja v območju),  

• omejitev hitrosti na 30 km/h na območju znotraj notranjega obroča (Erjavčeva-

Vojkova-Prvomajska), 

• omejitev hitrosti na 30 km/h na območju znotraj Solkana (z izjemo Vojkove ceste), 

• omejitev prehodov za motorni promet med Solkanom in Novo Gorico (Ulica Milojke 

Štrukelj, Ulica XXX. divizije), 

• omejitev prehoda za motorni promet na Cankarjevi ulici in Ulici Gradnikove brigade (pri 

Rejčevi ulici), 

• omejitev prehodov severno in južno od Erjavčeve ulice, 

• optimiziran sistem mestnega javnega prometa (predlog iz javnega razpisa za 

koncesionarja), 

• ohranitev sedanjega števila parkirnih mest z bistvenim povečanjem njihovih omejitev 
(plačljiva parkirišča, časovne omejitve…). 

 
 



 
 

 

Slika 5: Razvoj prometnega omrežja na osnovi obstoječe čezmejne CPS, CPS MO Nova Gorica  

 

  



 
 

4.4 Rezultati testiranja scenarijev v modelu 
 

Na osnovi kalibriranega prometnega modela sedanjega stanja so bile analizirane prometne razmere 

za scenarije, za katere v nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve.  

4.4.1 Scenarij 1 
 

Tudi ob 1-odstotni letni rasti prometa v 20 letih bi večina cestnega omrežja prenesla te obremenitve. 

Kapacitete bi bile presežene samo v dveh križiščih. Rezultati kažejo, da je ob obstoječem prometnem 

obsegu še veliko rezerv v kapaciteti prometnega omrežja.  

 

Slika 6: Rezultati Scenarija 1 
 

Tak scenarij torej nadaljuje enako prakso načrtovanja kot je v veljavi trenutno in sloni na sprotnem 
reševanju prometnih težav. Oddelki občine še vedno zasledujejo svoje lastne interese, komunikacije 



 
 

je premalo. Tako se prometni sistemi načrtujejo parcialno, npr. sistem javnega potniškega prometa, 
parkirna politika, šolski prevozi, gradnja cest, prostorska politika itd. Tako načrtovanje ni strateško in 
transparentno. Tako občina hkrati želi ugajati zahtevam uporabnikom motornih vozil, hkrati pa 
izvajati ukrepe trajnostne mobilnosti. V prometnem omrežju to pomeni, da se npr. kolesarsko 
omrežje načrtuje odsek za odsekom, motorna vozila lahko neomejeno dostopajo do tako rekoč vseh 
ciljev, pešci so v podrejenem položaju, parkiranje je skoraj povsod brezplačno in/ali časovno 
neomejeno. Skratka, ukrepi med seboj niso usklajeni, nekatera področja, kot je JPP, so zapostavljena. 
V takem scenariju so najbolj zadovoljni uporabniki motornih vozil, najmanj pa kolesarji in uporabniki 
JPP. Tudi če bi se lotevali npr. ukinjanja parkirišč ali zapiranja ulic, bi prišlo do odpora prebivalcev, saj 
jim ne bi ponudili dobre alternative. Podobno, tudi če bi uvedli P+R, bi ob trenutnem nivoju uslug 
javnega potniškega prometa in razpoložljivosti brezplačnih parkirnih mest, bi tak ukrep bil obsojen 
na propad. 
 

4.4.2 Scenarij 2  
 

Poleg prometnih obremenitev na povprečni delovni dan (sivo), so prikazane tudi spremembe glede 

na sedanje stanje (rdeče je označeno povečanje prometa, zeleno zmanjšanje prometa).  

Scenarij 2 omogoči umirjanje prometa znotraj notranjega obroča Nove Gorice, saj se promet preseli 

navzven, tudi na novo zahodno obvoznico. Zahodna obvoznica je smiselna predvsem na njenem 

južnem poteku (med Rožno dolino in Erjavčevo cesto), saj razbremeni glavno cesto skozi Panovec. 

Podrobno smo analizirali obstoječo cesto skozi Panovec in ugotovili, da je merodajna konična ura za 

dimenzioniranje (150. ura v letu) še vedno 20 % pod kapaciteto omenjene ceste. Ostale novogradnje 
ne vplivajo bistveno na razbremenitev omrežja.  

Obvoznica bi torej v določeni meri razbremenila mesto tranzitnega prometa, vendar je dokazano, da 

gradnja novih cest praviloma generira še več motornega prometa (saj se znižajo generalizirani stroški, 

s tem pa privlačnost uporabe avtomobila), s tem pa tudi negativnih vplivov, kar je v nasprotju s 

strateškimi in operativnimi cilji CPS MO Nova Gorica. Tudi tovorni promet iz obrtne cone ob novi 

obvoznici bi slonel na cestah, čeprav je umeščena ob železniških tirih. Podobno nove ceste,  kot so 

Vodovodna, do Dijaškega doma, Sedejeva itd., predvsem izboljšajo dostopnost za motorni promet. 

Večje število garažnih hiš zadovoljuje, ne upravlja, povpraševanje in privablja še več prometa v 

središče mesta. Po tem scenariju prevladuje zakon močnejšega, torej motornega prometa. Tak 

pristop vodi do še večjega obsega motornega prometa, ki vpliva predvsem na poslabšanje varnosti, 

kakovosti zraka, povečanje hrupa, na kratko kakovosti življenja in s tem privlačnost za bivanje in 

gospodarstvo, hkrati pa zavzame dragocen javni prostor, ki bi lahko bil namenjen ostalim rabam. 

Ta scenarij je tudi finančno zelo obsežen, saj gradnja novih cest in garažnih hiš predstavlja velike 
stroške. Na primer, strošek južnega dela obvoznice je ocenjen na 12 mio EUR, Ščedenska cesta na 
1,1 mio EUR, Lavričeva na 0,6 mio EUR), gradnja garažnih hiš pa stane od 10.000 EUR na parkirno 
mesto. Zaradi teh izdatnih investicij hkrati zmanjka denarja za ukrepe trajnostne mobilnosti.  
 



 
 

 

Slika 7: Rezultati Scenarija 2 
 

4.4.3 Scenarij 3 

 

Poleg prometnih obremenitev na povprečni delovni dan (sivo), so prikazane tudi spremembe glede 
na sedanje stanje (rdeče je označeno povečanje prometa, zeleno zmanjšanje prometa).  



 
 

 

 Slika 8: Rezultati Scenarija 3 
 

Ugotavljamo, da ukrepi predlaganega scenarija omrežja dosežejo svoj namen, to je razbremenitev 

središč Nove Gorice in Solkana, hkrati pa na t.i. notranjem obroču ne povzročijo obremenitev, ki jih 

ta obroč ne bi uspel prevzeti. Dosežemo jasno ločevanje tranzitnega prometa od prometa, ki ima 

dejansko cilj v samih središčih. V nadaljnjih fazah bi bilo potrebno preveriti še delovanje križišč v 

jutranji in popoldanski konici, vendar tudi morebitne posamezne rekonstrukcije ne bi smele 
predstavljati prevelikih težav. 



 
 

S tem scenarijem relativno povečamo privlačnost hoje in kolesarjenja pa tudi JPP. Zaradi nižjih hitrosti 

in manjšega obsega prometa v stanovanjskih območjih se poveča varnost pešcev in kolesarjev. Tak 

pristop je v veljavi npr. na Nizozemskem, kjer je kljub visoki stopnji lastništva avtomobilov, prometni 
sistem precej bolj uravnotežen, varen in pravičen do vseh.  

Ta scenarij je tudi cenejši od drugega, saj so ukrepi omejeni na spremembo prometnega režima, 

gradnja v prvi fazi niti ni potrebna. Poleg tega razen na nosilnih cestah na notranjem obroču ni 

potrebe po ločeni kolesarskih infrastrukturi, saj je omogočen mešan promet.  Razmerje koristi - 

stroški je praviloma precej večje za manjše, trajnostne projekte kot velike investicije v cestno 

infrastrukturo.  

Scenarij je v skladu z zastavljenimi strateškimi cilji CPS MO Nova Gorica in Čezmejne goriške regije pa 
tudi TUS Nova Gorica 2020. 

4.5 Povzetek 
 

Ugotavljamo, da je samo Scenarij 3 v skladu s cilji CPS (pa tudi TUS Nova Gorica 2020) ter s 

smernicami EU in Ministrstva za infrastrukturo. Potrdili smo, da je v MO Nova Gorica smiselno in 

upravičeno vpeljati ukrepe, ki bodo namesto zagotavljanja pretočnosti in hitrosti motornega 
prometa zagotavljali boljše pogoje za pešačenje, kolesarjenje in uporabo JPP . 

Prikazano je bilo, da Scenarij 3 ne vpliva bistveno na prometno omrežje, saj je obstoječa prometna 

mreža dobro razvita in ima zadostno kapaciteto in je kot taka primerna za izvedbo tovrstnih ukrepov. 

Po takem scenariji noben uporabnik nič ne izgubi, saj je dostop ohranjen za vse. Največ pridobijo 

pešci, kolesarji, JPP, vozniki pa lahko pridobijo pri enostavnejšem parkiranju in manjših zastojih. 

Nasprotno ugotavljamo, da Scenarij 2 nagovarja težave oziroma cilje, ki v resnici ne obstajajo (tj. 
prepustnost in pretočnost).  

Ob upoštevanju dejstva, da tudi promet v zadnjem obdobju stagnira, predlagamo, da se odločitev o 

izgradnji novih cest prestavi na naslednjo prenovo CPS, ko bodo tudi že vidni ukrepi na področju 

trajnostne mobilnosti, parkirne politike in javnega prometa (tj. Scenarija 3). Predlagamo postopno 

izvedbo ukrepov CPS po Scenariju 3, pri čemer je potrebno podrobneje preučiti konkretne rešitve v 

vsakem območju. Seveda je po tem scenariju potrebno upoštevati in izvajati tudi ostale predlagane 

ukrepe CPS (glej naslednje poglavje), ki niso bili predmet testiranja v prometnem modelu, saj se 
najboljši rezultati dosežejo s celostnim pristopom in izvedbo ukrepov v svežnjih.  

Poleg tega je potrebno poudariti, da se pozitivni učinki Scenarija 3 lahko uresničijo le ob skladnem 

delovanju celostne občinske uprave, saj bi v primeru izvajanja ostalih ukrepov, ki so v nasprotju z 
načeli CPS, to izničilo učinke ukrepov CPS.  



 
 

5. Svežnji ukrepov 
 

V nadaljevanju so predstavljeni izbrani svežnji ukrepov po strateških prioritetah, ki večinoma vključujejo vse ukrepe, ki so v presojevalni matriki dosegle oceno 

2,0 ali več in ki so predvideni v izbranem Scenariju 3. Ukrepi so bili smiselno združeni, tam kjer je bilo to potrebno. Nekateri niso bili vključeni zaradi 

neprimernosti ukrepa za kontekst MO Nova Gorica, medtem ko so bili vključeni tudi nekateri nižje ocenjeni ukrepi (npr. sistem  P+R). V slednjih primerih je 
potrebno poudariti, da mora morebitna izvedba takih ukrepov dosledno slediti usmeritvam CPS MO Nova Gorica.  

Sestavljanje svežnjev ukrepov v smislu izvajanja je pomembno, ker s tem lahko dosežemo dva učinka:  

- Povečamo sinergije oziroma učinkovitost ukrepov, če sočasno izvedemo več ukrepov: npr. če uvedemo ukrep izboljšanja kolesarske infrastrukture, 

lahko z izvedbo ukrepa kolesarskih parkirišč in promocije kolesarjenja povečamo prepoznavnost in uporabo ukrepa.  
- Z enim ukrepov lahko omilimo ovire za izvajanje drugega ukrepa, npr. uvajanje nove parkirne politike lahko omilimo z uvedbo izboljšanega JPP.  

Tovrstno sestavljanje svežnjev se odvija v naslednji fazi med načrtovanjem akcijskega načrta.  

5.1 Strateška prioriteta – hoja, najbolj naravna oblika mobilnosti 
 

Znotraj te prioritete so bili vsi ukrepi ocenjeni z oceno najmanj 2,1. Najvišjo oceno so dobili ukrepi (3 oziroma 2,9):  

 Varnejši prehodi za pešce 

 Promocijske akcije za pešačenje 

 Osvetlitev pešpoti 

Najmanjšo oceno so dobili ukrepi, kjer je nejasen časovni vidik (revitalizacija območja ob meji), izvedba (celovita prenova Cankarjevega naselje) ali majhna 
podpora javnosti (širjenje peš cone).  

Sestavljen je bil sveženj predlaganih ukrepov na področju pešačenja, ki obsega naslednje ukrepe.  

  



 
 

 

Sveženj Ukrep Opis Primer 

Pogoji za 
pešačenje 

Obnova obstoječih 
dotrajanih poti 

Del rednega vzdrževanja pešpoti in pločnikov, zlasti, kjer 
površina ne omogoča varnega pešačenja, zraven sodijo 
tudi ureditve neformalnih (neurejenih) pešpoti. 

 
Gradnja manjkajočih 
pločnikov/ pešpoti v 
suburbanem območju: 

 Ulica Vinka 
Vodopivca 

 ob Kornu 
 območje železniških 

tirov 

 območje šolskega 
kareja, 

 območje industrijske 
cone Kromberk 

Izven suburbanega območja: 

 Pločnik Dornberk - 
Draga  

 Prvačina, Šempas ob 
državni cesti 

 

V Prometnem načrtu so bile identificirane ključne 
manjkajoče povezave na suburbanem območju. Med 
ukrepi so tudi potrjene investicije MO Nova Gorica.  
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Prilagoditve za gibalno 
ovirane – izvajanje 
akcijskega načrta Za 
izboljšanje in uresničevanje 
enakih možnosti invalidov v 
Mestni občini Nova Gorica za 
obdobje 2016-2019 

Prilagoditev gibalno oviranim in starejšim je bila med 
javnostjo izpostavljena kot ena najbolj potrebnih 
prednosti. Vključuje znižane robnike, klančine, taktilne 
oznake, zvočne signale itd. 

4 
Širitev peš cone  Nova Gorica je uvedla prvo območje za pešce na 

Bevkovem trgu že desetletja nazaj, a se ni razširila. 
Čeprav trenutna podpora javnosti ni enoznačna, je zaradi 
pozitivnih učinkov na gospodarstvo potrebno preučiti 
možnosti za širjenje območja za pešce v Novi Gorici 
(Rejčeva ulica) in Solkanu.  

 
Projekt Isonzo-Soča (EZTS 
GO) 

Projekt Isonzo-Soča bo vzpostavil skupno čezmejno 
mrežo kolesarskih in peš poti, ki bo ustvarila urbani 
čezmejni park, katerega namen je povečanje 
atraktivnosti območja za obiskovalce in turiste ter 
izboljšanje trajnostne mobilnosti prebivalcev, kar naj bi 
se odražalo s pozitivnimi ekonomskimi učinki na 
celotnem urbanem območju.  
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Varnost 
pešcev 

Varnejši prehodi za pešce  Ureditev več prehodov za pešce z boljšo preglednostjo, 
osvetlitvijo in umirjanjem prometa (npr. dvignjeni 
prehodi na grbini) ter izboljšanjem pogojev za gibalno 
ovirane. 

 
Nadgraditev varnih poti v 
šole v vseh naseljih  

Varna infrastruktura za pešačenje v šole je eden od 
pogojev za spodbujanje pešačenja v šolo. Izpolnjevali se 
bodo ukrepi Prometnega načrta v mreži varnih šolskih 
poti, nevarne točke pa odpravile, vključno z mirujočim 
prometom v konicah. Varne šolske poti se kreativno 
označi v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

5 
Prepoved motorjev na poti 
Šempeter-NG 

Zaradi zagotavljanja varnosti pešcev in kolesarjev se 
prepove vožnja z vozili na motorni pogon (dokler se poti 
ne razširi). 
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Ureditev Bevkovega trga – 
prometne table glede 
deljenja prostora 

Trenutno obiskovalcev Bevkovega trga ni povsem jasno, 
ali je kolesarjenje dovoljeno ali ne. Namesti se table, ki 
opozarjajo na dovoljeno, a previdno vožnjo kolesarjev. 

6 

Dodatni 
ukrepi za 
povečanje 
privlačnosti 
pešačenja 

Urbana oprema  Ukrep, ki dodatno poveča privlačnost za hojo, še posebej 
izven zimskega časa, tako za rekreacijo kot način 
potovanja. Med urbano opremo sodijo npr. pitniki in 
klopi. 
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Odštevalniki na semaforjih 
za pešce v območjih z visoko 
gostoto pešcev 

Ukrep, ki je priljubljen tudi v drugih slovenskih mestih in 
pešce informira o preostanku časa za prečkanje. Namen 
je predvsem pomagati pešcem pri varnem prečkanju 
ceste. 

8 
Smerokazi s časovnimi 
oznakami za pešce (pilotno 
območje) 

Ljudje pogosto precenjujejo, koliko časa je potrebnega za 
hojo do nekega cilja. Smerokazi, ki usmerjajo pešce do 
ključnih točk, imajo lahko časovno oznako v minutah, saj 
je lahko npr. 10 minut hoje precej manj, kot si 
predstavljajo, kar jih dodatno spodbudi k hoji. Sprva se 
pilotno uredi en koridor, nato ostale. 

9 
Ureditev obstoječih 
tematskih pešpoti 

V občini že obstajajo tematske pešpoti. Informacijski 
portal je zelo dobro zasnovan, potrebne pa bi bili še 
ureditve na pešpoteh, npr. z oznakami, mesti za počitek, 
zemljevidi itd. 
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Ozelenitev v ključnih peš 
koridorjih 

Pomanjkanje sence je posebej problematično v poletnih 
mesecih, poleg tega zelenje v mestih prispeva k 
čistejšemu zraku in zmanjševanju hrupa, privlačnosti 
okolja ter tako pomembno prispeva h kakovosti 
bivalnega okolja.  

10 
Promocija 
hoje 

Promocijske akcije za 
pešačenje in vzgoja pešcev v 
cestnem prometu  

Promocijske akcije na različne načine spodbujajo k hoji in 
vključujejo ozaveščanje, marketinške akcije, 
izobraževanja/usposabljanja, večje dogodke itd. Glavna 
dejavnika sta izbira ciljne skupine ter cilji aktivnosti. Med 
najbolj uspešnimi sta promocija hoje na delo oziroma v 
šolo (npr. pešbus, prometna kača v šolah).  

11 
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5.2 Strateška prioriteta – izkoriščanje danosti za kolesarjenje 
 

Znotraj te prioritete so bili vsi ukrepi ocenjeni z oceno najmanj 2,3. Najvišjo oceno so dobili ukrepi (3 oziroma 2,9): 

 Promocijske akcije za kolesarjenje 

 Dodatna parkirišča za kolesa ob javnih zgradbah 

 Izobraževanje (informiranja in vzgoja kolesarjev) 

 Obnova obstoječih kolesarskih površin / odpravljanje črnih točk 

 Osvetljevanje stez in križišč 

Najmanjšo oceno so dobili ukrepi, kjer je problematična tehnična in finančna izvedba (daljinske kolesarske poti, ) ter podpora javnosti (zaprtje ulic za 
promet).  

Sestavljen je bil sveženj ukrepov na področju kolesarjenja, ki obsega naslednje ukrepe. 

Sveženj Ukrep Opis Primer 

Pogoji za 
kolesarjenje v 
naseljih 

Dodatna parkirišča 
za kolesa ob javnih 
zgradbah v naseljih 

Pomanjkanje parkirnih mest za kolesa je velika ovira za razmah 
kolesarjenja. Dovolj varnih (v obliki črke U), pravilno umeščenih 
ter po možnosti pokritih stojal za kolesa ob javnih zgradbah bi 
pomembno prispevalo k privlačnosti za kolesarjenje.  

 



 
 

Gradnja manjkajočih 
površin za kolesarje 
(širše mestno 
območje) 

Nesklenjeno kolesarsko območje je glavna ovira za kolesarjenje. 
Prometni načrt je že opredelil manjkajoče povezave. Ključne so:  

 Kromberška vpadnica 

 Ulica tolminskih puntarjev 
 Kidričeva ulica 

 Cankarjeva ulica 

 Vojkova ulica 
 Prvomajska ulica 

 Ulica IX korpusa 

 Južna kolesarska in peš pot 
 
Pri umeščanju novih kolesarskih povezav je potrebno upoštevati 
izbrani Scenarij 3 (poglavje 4).  

 

Kolesarnice v 
stanovanjskih 
soseskah 

Zahtevani pogoji za dolgotrajno parkiranje koles se razlikuje od 
pogojev za kratkotrajno parkiranje, v blokovskih območjih pa 
pravih pogojev pogosto ni. Pilotno se uredi kolesarnico za 
stanovalce v izbrani stanovanjski soseski. 

12 
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Kolesarjem prijazne 
ulice (enosmerni 
promet, umik 
parkirišč, zaprtje za 
motorni promet itd.) 

Tam, kjer trenutno ni prostora za kolesarsko infrastrukturo in/ali 
so dodatne ovire za vožnjo po cesti, kot so parkirani avtomobili, 
visoke hitrosti, se lahko z upravljanjem prometa doseže boljše 
pogoje za kolesarjenje. To lahko zajema ureditev enosmernega 
prometa za vozila (dvosmernega za kolesa), umiritev prometa, 
odstranitev ali sprememba parkirnih mest itd. Predlagane 
lokacije so npr. Delpinova, Kidričeva, Rejčeva itd., usmeritve se 
upošteva pri prenovi ulic.  

 
Pogoji za 
kolesarjenje 
med naselji 

Izgradnja in ureditev 
kolesarskih stez in 
pešpoti med naselji  

Kolesarjenje ima velik potencial tudi izven urbanega območja, 
tako kot prevozno sredstvo kot rekreacija. Ključne opredeljene 
so: 

 med Prvačino in Dornberkom (v izvedbi) 
 Rožna Dolina – Ajševica 

 Kolesarska pot Tri Hiše, Ajševica 

 Povezava do kolesarske poti Solkan-Plave  
 Nova Gorica-Prvačina 

 Nova Gorica-Šempas 
 

13 
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Varnost 
kolesarjev 

Obnova obstoječih 
kolesarskih površin / 
odpravljanje črnih 
točk, skupaj s 
talnimi oznakami (v 
navezavi s 
Prometnim 
načrtom) 

V suburbanem območju je več kot 50 problemskih točk za 
kolesarje. Medtem ko nekatere odpravi gradnja novih povezav, je 
pri nekaterih zadostna primerna signalizacija. Najbolj 
problematične so točke, kjer so ovire na poti, neudobni robniki, 
nevarno priključevanje na cesto ter nevarna prečkanja (ni 
vzporednih in dobro vidnih prehodov za kolesarje).  
 

15 
Osvetljevanje stez in 
križišč 

Osvetljevanje kolesarskih stez je pomembno za funkcionalno 
kolesarjenje, ki se odvija v vseh letnih časih in časih v dnevu. 
Izboljšanje razsvetljave za kolesarje se prekriva z izboljšanjem 
splošne javne razsvetljave (za pešce). Prometni načrt določa 
ulice, ki imajo izrazito neustrezne svetilke in so v celoti slabo 
osvetljene in se jih prednostno ureja: 

- Cankarjeva ulica, 
- Trubarjeva ulica (mimo centralnega vrtca in OŠ), 
- Rejčeva ulica, 
- Gregorčičeva ulica, 
- Prvomajska ulica, 
- Vodovodna – steza za pešce in kolesarje, 
- kolesarska povezava Nova Gorica – Šempeter, 
- naselje Varda, 
- Pot v Pavšičevo naselje, 
- Pri hrastu in Ščedne od odcepa za Damber do Ul. Rada 

Simonitija, 
- Ul. Vinka Vodopivca, 
- povezava med ul. Pri hrastu in Ul. Vinka Vodopivca, 
- Ul. Milojke Štrukelj, od Brumata do Šolske ulice, 
- Ul. IX. Korpusa. 

16 
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Izkoriščanje javnih 
del za opravljanje 
del v varnosti in 
preventivi v 
cestnem prometu 

Potrebno je preučiti pravne in formalne možnosti za izkoriščanje 
javnih del za opravljanje del v varnosti in preventivi v cestnem 
prometu (npr. v okolici šol, vodenje pešbusa/bicivlaka itd.). 

17 
Dodatni 
ukrepi za 
povečanje 
privlačnosti 
kolesarjenja 

Smerokazi za 
kolesarje 

Predvsem za daljinske poti je pomembno, da so dobro označene. 
Med urejanjem novih daljinskih kolesarskih poti je le-te je 
potrebno označiti v skladu s smernicami in pravilniki. 

18 
Ureditev tematskih 
poti 

Preuči se možnost vzpostavitve tematskih kolesarskih poti, ki bi 
dopolnile peš tematske poti.  
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Študija o izposoji 
kolesa na ravni 
somestja Nova 
Gorica – Šempeter - 
Gorica 

V preteklosti so bili že poskusi vzpostavitve čezmejnega sistema 
izposoje koles, ki je trenutno delujoč samo v Gorici.  

19 
Promocijske 
aktivnosti 

Izobraževanje, 
usposabljanje 

Krepitev pomena opravljanja kolesarskega izpita in v kasnejših 
obdobjih, predvsem v izobraževalnih zavodih pa tudi starejših 
občanov 

20 
Promocijske akcije 
za kolesarjenje 

Promocijske akcije na različne načine spodbujajo h kolesarjenju in 
vključujejo ozaveščanje, marketinške akcije, 
izobraževanja/usposabljanja, večje dogodke itd. Glavna dejavnika 
sta izbira ciljne skupine ter cilji aktivnosti. Med uspešnimi sta na 
primer promocija kolesarjenje na delo oziroma v šolo (npr. 
bicivlak, prometna kača v šolah). 
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5.3 Strateška prioriteta – privlačen javni potniški promet 
 

Znotraj te prioritete so bili vsi ukrepi, razen petih, ocenjeni z oceno najmanj 2,0. Najvišjo oceno so dobili ukrepi (3 oziroma 2,9): 

 Promocijske akcije za JPP 

 Dialog občina-prevozniki JPP 

 Informacije o JPP  

 Pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške infrastrukture 

 Upoštevanje načel CPS pri izbiri koncesionarja za mestni promet 

Najmanjšo oceno so dobili ukrepi, kjer je problematična zlasti tehnična in finančna izvedba (izkoristiti zadnje tire železniške postaje, ki so bližje mestu, , 
obnova avtobusne in železniške postaje), kjer je manjša skladnost s cilji (ukrepi P+R) ali kjer je manjša podpora javnosti (plačljiv mestni avtobus).  

Sestavljen je bil sveženj ukrepov na področju JPP, ki obsega naslednje ukrepe. 

Sveženj Ukrep Opis Primer 

Avtobusni JPP Ureditev avtobusnih postajališč 
medkrajevnega in mestnega JPP  

Ureditev evidence avtobusnih postajališč in 
postopna, skladna ureditev vseh postajališč z 
nadstrešnico, sedišči, voznimi redi in z varnim 
dostopom do postajališča 

 



 
 

Prilagoditev mestnega voznega parka 
gibalno oviranim 

Pri izbiri koncesionarja se zahteva vozila, ki so 
prilagojena gibalno oviranim (zlasti invalidom 
na vozičkih).  

21 
Nove / optimizirane linije mestnega 
JPP z večjo frekvenco 

Prenizke frekvence in neoptimalni poteki liniji 
so glavna težava mestnega avtobusnega 
prometa. Osnova bo Predlog optimizacije za 
javni potniški promet v Mestni občini Nova 
Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba, ki se 
preveri in smiselno vključi v razpis za izbiro 
koncesionarja. Poleg tega se preveri tudi 
finančni model obratovanja.  

 
Prevoz na klic  Prevoz na klic je oblika prevoza, ki združuje 

elemente javnega in taksi prevoza, in lahko 
poteka v manj formalni ali formalni mreži 
prevozov. Glavna značilnost je, da deluje na 
poziv uporabnika in je predvsem aktualno v 
območjih, kjer je frekvenca javnega 
potniškega prometa nezadostna. Občina 
preuči obliko, ki najbolj ustreza. Lahko gre 
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tudi za brezplačne prevoze za starejše na 
ravni prostovoljnih prevozov (kot npr. Zavod 
Sopotniki, Prostofer itd.), občina pa tovrstne 
pobude podpre z infrastrukturo.  

Študije upravičenosti za uvedbo 
sistema P+R  

P+R sistem je kombinacija zasebnega in 
javnega prevoza in omogoča, da se uporabnik 
do pomembnejših točk na obrobju mesta 
oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z 
osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z 
javnim prevozom. V MO Nova Gorica se 
preuči možnost za vzpostavitev P+R na 
severni strani urbanega območja (s strani 
Posočja, severno od Solkana) ali na vzhodni 
strani (vzhodno od Kromberka). Hkrati se 
preuči možnost umestitve parkirišča za 
turistične avtobuse. 

23 

Železniški JPP Pobude Slovenskim železnicam za 
izboljšanje železniške infrastrukture 
in prilagoditev urnikov vlakov 

Izboljšanje železniške infrastrukture je v 
domeni državnega podjetja Slovenske 
železnice, zato lahko MO Nova Gorica aktivno 
naslavlja pobude in sodeluje in podpira SŽ pri 
morebitnih investicijah.  
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Nova Gorica, 
pametno mesto 

Prilagoditev voznih parkov okoljskim 
standardom  

Pri izbiri koncesionarja se zahteva vozila, ki so 
okolju prijazni, tj. najmanj standarda EURO 6, 
postopoma se uvede tudi avtobuse na 
alternative pogone (CNG, elektrika itd.). 

24 
Integracija sistemov JPP (vozni redi), 
tudi čezmejno 

Za večjo privlačnost JPP in zmanjšanje 
potovalnih časov je potrebno uskladiti vozne 
rede različnih prevoznikov (medkrajevni in 
mestni avtobusni promet, železniški promet, 
JPP na italijanski strani). 

25 

Integracija sistemov JPP (linije) Na dolgi rok je potrebno preučiti možnosti 
združitve sistemov mestnega potniškega 
prometa na območju tromestja Gorica-Nova 
Gorica-Šempeter. 

Preverba, racionalizacija in integracija 
šolskih prevozov ter z drugimi JPP 
storitvami v javnem sektorju  

V Sloveniji obstaja že obstajajo uspešne 
prakse združevanja javnega in šolskega 
prevoza, možnost se preveri tudi v MO Nova 
Gorica.  
 

26 
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Plačilo prevozov s karticami 
(brezgotovinsko oziroma brez 
vozovnic), npr. kot Urbana v Ljubljani 
ter Integracija sistemov JPP 
(vozovnice), tudi čezmejno 

Preučiti je potrebno možnost uvedbe 
elektronske kartice za uporabo JPP, ki bi lahko 
postala integrirana kartica za več sistemov 
(parkiranje, morebitni sistem izposoje koles,) 
v območju somestja. 

27 
Vzpostavljanje 
sistemskih 
pogojev 

Upoštevanje načel CPS pri izbiri 
koncesionarja za mestni promet 

Pri pripravi razpisov za izbiro koncesionarja se 
vključijo predvideni ukrepi in usmeritve CPS. 

 
Prepoved spremembe obstoječih 
postajališč v parkirna mesta 

Prostor, ki je namenjen javnemu prometu in 
se ga nameni za namene mirujočega 
prometa, ni v skladu z obrnjeno prometno 
piramido, ki daje prednost trajnostnim 
prevoznim načinom. 

 
Promocija in 
informacije 

Promocijske akcije za JPP Promocijske akcije na različne načine 
spodbujajo k javnemu potniškemu prometu. 
Glavna dejavnika sta izbira ciljne skupine ter 
cilji aktivnosti, npr. promocija JPP za prevoz 
na delo, tudi v okviru mobilnostnih načrtov. 
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Informacije o JPP  Dostopne in jasne informacije o različnih 
vidikih JPP so dodaten ukrep za povečanje 
privlačnosti JPP. V dobi razvijajoče 
informacijske tehnologije je potrebno 
izkoristiti priložnosti, ki jih nudijo pametni 
telefoni (portal, aplikacije, načrtovanje poti), 
poleg tega pa nuditi kakovostne informacije v 
klasičnih oblikah (vozni redi, zemljevidi prog, 
telefonske informacije).  
To vključuje tudi povečanje števila 
prikazovalnikov prihodov, informacije pa se 
lahko integrirajo tudi v spletno obliko oziroma 
aplikacijo. 

 

 

  



 
 

5.4 Strateška prioriteta – optimizacija motornega prometa  
 

Znotraj te prioritete so bili ukrepi ocenjeni v večjem razponu, tj. od 0,6 do 2,8, saj se ukrepi za optimizacijo motornega prometa med seboj precej 
razlikujejo, predvsem glede prispevka k strateškim ciljem in finančnega obsega. 

Najvišjo oceno so dobili ukrepi (2,8 oziroma 2,7): 

 Ozaveščevalne akcije na temo hitrosti in varnosti v prometu 

 Preusmeritev tovornega prometa s signalizacijo 

 Podpora skupinskim prevozom - promocija 

 Mobilnostni načrti za šole 

 Mobilnostni načrti za podjetja 

 Poostren nadzor nad parkirnimi kršitvami (tudi ob vikendih in večernih urah) 

Najmanjšo oceno so dobili ukrepi, kjer je problematična zlasti tehnična in finančna izvedba ter usklajenost s strateškimi cilji (gradnja novih cest in parkirišč).  

Sestavljen je bil sveženj ukrepov na področju motornega prometa, ki obsega naslednje ukrepe.  

Sveženj Ukrep Opis Primer 

Parkiranje Parkirni režim Parkirna politika prispeva k ciljem CPS skozi 
zmanjševanje zastojev in onesnaževanja, 
izboljšanja dostopnosti, povečanje varnosti, 
podporo lokalnemu gospodarstvu ter 
zagotavljanje finančnih sredstev za ostale 
ukrepe CPS. Je cenovno zelo učinkovit ukrep, ki 
je v večini primerov dobro sprejet s strani 
javnosti. Parkirna politika MO Nova Gorica bo 
parkirno politiko sprejela in izvajal v dveh fazah, 
najprej s širitvijo območja parkirnih režimov 
(časovne omejitve, povišanje cen) ter nato tudi 
z zmanjševanjem parkirnih mest, ločitvijo 

 



 
 

parkirnih tarif na cone, uskladitev z uvajanjem 
P+R itd. 

Poostren nadzor nad parkirnimi 
kršitvami (tudi ob vikendih in 
večernih urah) 

MO Nova Gorica je že uvedla parkirni režim v 
nekaterih območjih, vendar se je za težavo 
izkazal pomanjkljiv nadzor. Dosledno izvajanje 
parkirne politike bo povečalo prometno in 
parkirno kulture, izboljšalo varnost ter bolj 
učinkovito upravljajo s prometom. 

28 
Sistem dovolilnic za parkiranje za 
stanovalce 

Parkiranje v stanovanjskih soseskah je pereč 
problem, ki se ga je potrebno lotiti z 
upravljanjem namesto zadovoljevanjem 
povpraševanja. Pilotno se v eni soseski uvede 
sistem dovolilnic, do katerih so upravičeni 
stanovalci, parkiranje na ulici pa se za druge 
uporabnike omeji. 

29 
Umirjanje 
prometa 

Pilotno območje celovitega 
umirjanja prometa  

Umirjanje prometa ima dokazano pozitivne 
učinke na prometno varnost, kakovost okolja in 
bivanja. V zaključenem pilotnem se celovito 
umiri promet, kar vključuje omejitev hitrosti na 
največ 30 km/h, sprememba cestne geometrije, 
ki onemogoča visoke hitrosti, nadzor hitrosti ter 
po potrebi omejitev tranzitnega prometa.  
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Umirjanje prometa v okolici šol in 
vrtcev 

V okolici vseh šol in vrtcev se izvede ukrepe 
umirjanja prometa, vključno z omejitvijo 
mirujočega prometa. 

 

Spremenjen prometni režim  Umirjanje prometa se lahko doseže tudi s 
spremenjenim prometnim režimom (potek 
vodenja prometa, npr. enosmerne, ukinitev 
ločenih desnih zavijalnih pasov, selektivna 
prepustnost itd.). Celotnemu cestnemu omrežju 
se pripiše funkcijo oziroma položaj v hierarhiji 
cest, v skladu s katerimi se umirja promet 
(nadgradnja Prometnega načrta) 

31 
Informacije in 
promocija 

Podpora skupinskim prevozom - 
promocija  

Skupinski prevozi so oblika osebnega prevoza, 
kjer se več ljudi poveže in deli prevoz z enim 
osebnim motornim vozilom. Namen ukrepa je 
zmanjšati število vozil samo z voznikom ter tako 
zmanjšati število vozil v prometu. MO Nova 
Gorica bo podpirala skupinske prevoze z 
mehkimi ukrepi, kot so ustanovitev podpornega 
portala za sopotništvo na območju goriške 
regije ter s podporo mobilnostnim načrtom, 
skozi katere se podpora lahko nadalje izvaja. 

32 
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Ozaveščevalne akcije na temo 
hitrosti in varnosti v prometu 

MO Nova Gorica bo redno izvajala 
ozaveščevalne akcije na temo hitrosti in 
varnosti v prometu, ki bodo ciljno usmerjene 
(npr. v okolici šol).  

33 
Mobilnostni načrti za šole in 
podjetja 

Mobilnostni načrt je dolgoročna strategija 
upravljanja mobilnosti na ravni individualne 
organizacije ali lokacije, ki zasleduje cilje 
trajnostne mobilnosti z izbiro ukrepov in 
sistematičnim spremljanjem in vrednotenjem.  
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Okolju prijazen 
motorni 
promet 

Širitev omrežja električnih 
polnilnic 

Ker bo v prihodnosti še več poudarka na okolju 
prijaznim vozilom, bo MO Nova Gorica redno 
širila mrežo električnih polnilnic. 

 
Okolju prijazna vozila za izvajanje 
javnih služb 

MO Nova Gorica bo dajala zgled ter ob naslednji 
prenovi/nabavi vozil za opravljanje občinskih 
nalog izbrala okolju prijazna vozila.  

34 
Tovorni promet Preusmeritev tovornega prometa 

s signalizacijo 
Trenutno tovorni promet uporablja poti, ki niso 
nujno optimalne. V skladu s Prometnim 
načrtom se v prvi fazi vzpostavi sistem 
prometne za vodenje tovornega prometa (v 
sodelovanju z občino Gorica in Šempeter-
Vrtojba). 35 

                                                                 
34 http://images0.zurnal24.si/slika-_original-1474023456-1148680.jpg  
35 http://1.bp.blogspot.com/--FlKuNS1FXc/TVWlPgArcUI/AAAAAAAAA30/qdol6Fr1AdE/s1600/AdvisoryRoutesForGoodsVehicleDrivers.png  

http://images0.zurnal24.si/slika-_original-1474023456-1148680.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--FlKuNS1FXc/TVWlPgArcUI/AAAAAAAAA30/qdol6Fr1AdE/s1600/AdvisoryRoutesForGoodsVehicleDrivers.png


 
 

Poglobitev podvoza pod 
železniško progo in preureditev 
križišča Prvomajska – Cesta IX 
korpusa  

V skladu s Prometnim načrtom se v drugi fazi 
poglobi podvoz pod železniško progo in 
preuredi križišče Prvomajska – Cesta IX korpusa.  

 
Varnost v 
prometu 

Gradnja krožišč (Ajševica, Hrast, 
Meblo, Preval) 

V sodelovanju z DRSI so na kromberški vpadnici 
v izvedbi štiri krožišča, ki bosta povečali 
pretočnost in varnost prometa, hkrati se povsod 
izve tudi kolesarska in pešpot. 

  36 
Redno vzdrževanje cest (most 
Prvačina-Dornberk, širitev LC 
Lokovec-Banjšice, LR Potok-
Železna vrata, most Šempas, 
cestni usadi), rekonstrukcije in 
sanacije, Dornberk-Oševljek 

Redno vzdrževanje cest je nujno za 
zagotavljanje varnosti. Vzdrževalna dela se v 
čim večji meri izkoristi tudi za izboljšanje peš in 
kolesarske infrastrukture.  

  37 
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Uravnotežena 
raba cestnega 
prostora 

Prenova v pešcem in kolesarjem 

bolj prijazne ulice  - npr. 

Kidričeva, Rejčeva, Vojkova, 
Cankarjeva, Delpinova. 

Predvidene investicije v prenovo ključnih 
mestnih ulic morajo dati prednost pešcem, 
kolesarjem in javnemu prometu tako z elementi 
urbanističnega kot prometnega načrtovanja. Pri 
tem je potrebno upoštevati vlogo ulic v 
cestnem omrežju glede na izbrani Scenarij 3 
(poglavje 4).  
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5.5 Strateška prioriteta - celostno prometno načrtovanje 
 

Poleg ukrepov za spodbujanje hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in odgovorne rabe avtomobila, je bil sestavljen tudi sveženj ukrepov na 
področju celostnega prometnega načrtovanja. Ti ukrepi so sistemski, saj zagotavljajo pogoje za izvajanje ostalih ukrepov.  

Sveženj Ukrep Opis 
Informiranje in 
izobraževanje  

Občinska uprava, odločevalci Po sprejemu CPS je potrebno informiranje in izobraževanje akterjev, odločevalcev, 
načrtovalcev glede odločanja oz. presoji vseh vrst ukrepov, ki vplivajo na promet – na 
primerih izvedenih dobrih in manj dobrih praks, delavnic, seminarjev. 

Komunikacija, 
dialog 

Z regijskimi partnerji  MO Nova Gorica skupaj z Občino Šempeter-Vrtojba tvori EZTS GO, namen je, da se s 
finančno in kadrovsko podporo krepi to sodelovanje. Poleg tega je potrebna krepitev 
sodelovanja z ostalimi občinami, ki so vključene v CPS Čezmejne goriške regije. 

Z javnostjo  Vključevanje javnosti in deležnikov v vseh faza je eden ključnih vidikov CPS, tudi v času 

izvajanja strategije. Tako se zagotavlja transparentnost in poveča možnost javne podpore 

ukrepom. Predlagana oblika je letno zbiranje mnenj ter strokovna preverba pobud v 

prometnem sistemu (v zimskem času) z javno objavo rezultatov. 

Z državo  Aktivno sodelovanje z državnimi institucijami s pristojnostmi na področju prometa, kot so 
DRSI, MzI, SŽ. 

Dialog občina-upravljavci JPP  Izbrani koncesionar opravlja mestni prevoz v obdobju desetih let, kar je dolga doba, v kateri 
se dogajajo spremembe v družbi in prostoru. Aktiven dialog in partnerstvo med 
prevoznikom in občino sta ključna za omogočanje hitrega in učinkovitega odzivanja na 
potrebne spremembe.  

Uresničevanje 
CPS - podpora 

Izvajanje CPS  Sprejetje in zagon leta 2017, prenova leta 2022.. 

Zagotavljanje uravnoteženih proračunov Sprejetje takšnih proračunov, ki namenjajo enak ali večji del sredstev trajnostni mobilnosti 
kot za osebni motorni promet. 

Kadrovska, finančna podpora za 
izvajanje 

Za izvajanje CPS je potreben zadosten in strokoven kader, kar se doseže z dodatnim 
zaposlovanjem ali izobraževanjem obstoječega kadra. 

Sistem spremljanja in vrednotenja Nujni upravljavski orodji, ki nam omogočata, da bomo lahko procesu priprave in 
uresničevanja CPS učinkovito sledili in da se iz nabranih izkušenj sproti učimo in spoznamo, 
kaj se dobro odnese in kaj ne.  



 
 

Podpora za izdelavo mobilnostnih 
načrtov 

Občina lahko s finančno in strokovno podporo spodbudi organizacije k pripravi in izvajanju 
takih načrtov. 

Prometni usmerjevalni dokument – 
občinske smernice za načrtovanje 

Priprava dokumenta, ki vsem članom občinske uprave, ki se ukvarjajo z mobilnostjo, nudi 
celostne smernice za načrtovanje prometnih ukrepov (npr. načela oblikovanja, 
projektiranja, načrtovanja infrastrukture vseh vrst). 

Namenjanje sredstev iz parkiranja za 
trajnostno mobilnost 

V tujini znano kot »core financing mechanism«. Del pobranih parkirnin (npr. četrtina) gre v 
poseben »sklad za mobilnost«, iz katerega se financira ukrepe trajnostne mobilnosti (javni 
promet, kolesarjenje, hoja, varnost itd.) 

EU projekti Nadaljevanje aktivnega sodelovanja na EU projektih na temo trajnostne mobilnosti s 
prijavljanjem na razpise in povezovanjem s partnerji. 

Medsektorska 
integracija 

Kontrolni list skladnosti projektov s CPS 
na ravni občinske uprave 

Namen je izboljšati transparentnost in komunikacijo med oddelki občinske uprave. Tak 
ukrep zagotavlja, da se vsak ukrep, ki posredno ali neposredno vpliva na promet/mobilnost, 
preveri skozi vrsto kriterijev, ki jih mora dosegati zato, da se ga potrdi. 

Uskladitev strateškega in izvedbenega 
dela OPN s CPS 

Prostorska politika ima na srednji in dolgi rok največji vpliv na potovalne navade in 
prometne vzorce. Potenciale je potrebno vključiti v OPN kot splošne prostorske izvedbene 
pogoje za področje mobilnosti (urejanja prometa), za posamezno enoto urejanja prostora in 
kot usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) (skozi  izhodišča 
za strokovne podlage, skozi smernice za pripravo OPPN, skozi projektne pogoje in soglasja k 
projektom v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na podlagi CPS se lahko pripravijo 
tudi podrobnejše prometne strokovne podlage, ki se implementirajo v prostorske akte 
(OPN, OPPN). Takšni prostorski izvedbeni pogoji so na primer:  

 pogoji za večje generatorje prometa: obveza izdelave mobilnostnega načrta, 
zagotavljanje dostopnosti z JPP, kolesarjev in  pešcev; 

 pogoji urejanja cest (npr. profil, umirjanje prometa, vrsta vozne površine, vodenje 
različnih vrst prometa, opremljanje javnih obcestnih površin, zasaditev); 

 parkirni standardi za motorna vozila in kolesa. 



 
 

 



PRILOGA 1 LEGENDA

Ukrep Predlagan na delavnicah

Ukrep Predlagan na javnih razpravah

Ukrep Predlagan s strani izvajalca

Ukrep Načrtovana investicija MONG

Strateška 

prioriteta Zap. št. Vrsta ukrepa Potencialen ukrep

1 Informacijski Smerokazi s časovnimi oznakami

2 Infrastrukturni
Gradnja manjkajočih pločnikov (Vinka Vodopivca, Dornberk--Draga itd.)

3 Infrastrukturni
Razširitev omrežja pešpoti (Korn, Panovec, od bolnice do MP Vrtojba itd.)

4 Infrastrukturni Obnova obstoječih poti

5 Infrastrukturni Ureditev tematskih pešpoti

6 Infrastrukturni Piknik prostori

7 Infrastrukturni EZTS GO – Projekt Soča/Isonzo

8 Infrastrukturni Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča 

9 Infrastrukturni Celovita prenova Cankarjevega naselja 

10 Mehki Ozaveščevalne kampanje kolesarjev in pešcev (varnost, kultura)

11 Mehki Promocijske akcije za pešačenje

12 Mehki
Izkoriščanje javnih del za opravljanje del v varnosti in preventivi v cestnem 

prometu (npr. v okolici šol).

13 Upravljanje prometa
Varnejši prehodi za pešce

14 Upravljanje prometa
Povečevanje privlačnosti peš površin - urbana oprema (pitniki, klopi), 

ozelenitev

15 Upravljanje prometa
Prilagoditev za gibalno ovirane

16 Upravljanje prometa
Širitev peš cone  (Bevkov trg, Solkan)

17 Upravljanje prometa
Nadgraditev varnih poti v šolo

18 Upravljanje prometa Osvetlitev pešpoti

19 Upravljanje prometa Prometna signalizacija

20 Upravljanje prometa
Izboljšanje nepreglednih križišč

21 Upravljanje prometa
Zmanjšanje konfliktov med pešci in ostalimi udeleženci (kolesarska pot 

Šempeter-Nova Gorica, Bevkov trg itd.)

22 Upravljanje prometa
Odštevalniki na semaforjih za pešce

23 Finančni Sofinanciranje koles s strani podjetij ali občine

24 Informacijski Smerokazi

25 Infrastrukturni
Gradnja manjkajočih površin za kolesarje (širše mestno območje, 

kromberška vpadnica)

26 Infrastrukturni Ureditev tematskih poti

27 Infrastrukturni

Daljinske poti (proti Mirnu, most pri kajak centru, proti Šempetru, 

Šempas, Prvačina, Ajševica-Grčna, Prvačina-Dorbnberk, Rožna Dolina-

Ajševica, Tri hišeitd.)

28 Mehki
Izobraževanje, predvsem v izobraževalnih zavodih (informiranje in vzgoja 

kolesarjev)

29 Mehki Promocijske akcije za kolesarjenje

30 Upravljanje prometa
Dodatna parkirišča za kolesa ob javnih zgradbah

31 Upravljanje prometa
Kolesarnice v stanovanjskih soseskah

32 Upravljanje prometa
Obnova obstoječih kolesarskih površin/odpravljanje črnih točk

33 Upravljanje prometa
Povečanje privlačnosti kolesarskih površin (, ozelenitev, urbana oprema)

Hoja

Kolesarjenje



34 Upravljanje prometa
Kolesarjem prijazne ulice (enosmerni promet, umik parkirišč, zaprtje za 

motorni promet itd.)

35 Upravljanje prometa Osvetljevanje stez in križišč

36 Upravljanje prometa Prometna signalizacija

37 Upravljanje prometa
Sistem izposoje koles v somestju

38 Finančni Integrirana elektronska vozovnica

39 Finančni
Uvedba plačljivega mestnega prometa

40 Informacijski Prikazovalnikov prihodov avtobusov

41 Informacijski Informacije o JPP (portal, info točke, telefon, aplikacije, jasnejši vozni redi)

42 Infrastrukturni Evidenca in Izboljšanje postaj in postajališč

43 Infrastrukturni
Pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške infrastrukture

44 Infrastrukturni Obnova/selitev glavne avtobusne postaje 

45 Infrastrukturni Obnova glavne železniške postaje

46 Infrastrukturni Parkirišča za avtobuse

47 Infrastrukturni Izkoristiti zadnje tire železniške postaje, ki so bližje mestu

48 Infrastrukturni P+R sistem

49 Mehki Promocijske akcije za JPP

50 Upravljanje prometa
Izboljšanje frekvence in optimizacija linij JPP

51 Upravljanje prometa
Čezmejna integracija sistemov JPP (linije, vozni redi, vozovnice)

52 Upravljanje prometa
Prilagoditev voznih parkov okoljskim standardom in gibalno oviranim

53 Upravljanje prometa
Prilagoditev voznega parka kolesom

54 Upravljanje prometa Prevoz na klic 

55 Upravljanje prometa Dialog občina-prevozniki JPP 

56 Upravljanje prometa Preverba in racionalizacija šolskih prevozov (in ostalih)

57 Upravljanje prometa Upoštevanje načel CPS pri izbiri koncesionarja za mestni promet

58 Upravljanje prometa Prepoved spremembe obstoječih postajališč v parkirna mesta

59 Upravljanje prometa Organizacija javnih prevozov v času prireditev

60 Upravljanje prometa Prilagoditev urnikov vlakov

61 Upravljanje prometa Organizirani avtobusni prevozi za turistične namene

62 Upravljanje prometa Uvedba delavskih avtobusov

63 Finančni Parkirni režim

64 Finančni

Sistem dovolilnic za parkiranje za stanovalce

65 Infrastrukturni
Podpora skupinskim prevozom – točke varne mobilnosti, prestopne točke 

(wi-fi, javna razsvetljava, kolo, streha)

66 Infrastrukturni Parkirišča za avtodome in tovorna vozila

67 Infrastrukturni Gradnja novih cest - Vodovodna cesta

68 Infrastrukturni Gradnja garažnih hiš 

69 Infrastrukturni Gradnja novih cest - Ščedenska cesta 

70 Infrastrukturni Krožna cesta Vitovlje

71 Infrastrukturni Zahodna vpadnica 

72 Infrastrukturni Rekonstrukcija križišč ("Solkanski most")

73 Infrastrukturni Gradnja krožišč (Ajševica, Hrast, Meblo, Preval)

Motorni in 

mirujoči 

promet

Kolesarjenje

Javni potniški 

promet



74 Infrastrukturni Gradnja novih cest - Podaljšek Ulice Gradnikove Brigade 

75 Infrastrukturni
Gradnja novih cest - Podaljšek Sedejeve ulice v povezavi s novogradnjo 

gasilskega doma

76 Infrastrukturni
Gradnja novih cest - Povezovalna cesta na območju OPPN Ob Sodišču v 

Novi Gorici 

77 Infrastrukturni
Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Cankarjeva ulica

78 Infrastrukturni
Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice  - Kidričeva

79 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Rejčeva

80 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Delpinova

81 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Vojkova

82 Infrastrukturni
Poglobitev podvoza pod železniško progo in preureditev križišča 

Prvomajska – Cesta IX korpusa 

83 Mehki Podpora skupinskim prevozom - promocija

84 Mehki Ozaveščevalne akcije na temo hitrosti in varnosti v prometu

85 Mehki Souporaba avtomobilov (car sharing)

86 Mehki
Mobilnostni načrti za šole (usklajevanje urnikov začetka šole in dela), razpisi 

za izvedbo

87 Mehki
Mobilnostni načrti za podjetja, organizacije (usklajevanje urnikov začetka 

šole in dela), razpisi za izvedbo, ukiniti potne stroške za poti znotraj širšega 

mestnega območja in brezplačno parkiranje.

88 Upravljanje prometa
Umirjanje prometa (zlasti v okolici šol)

89 Upravljanje prometa
ITS - semaforji, vodenje

90 Upravljanje prometa
Optimizacija dostave v mestnem središču

91 Upravljanje prometa
Širitev omrežja električnih polnilnic

92 Upravljanje prometa Zelena logistika

93 Upravljanje prometa Okolju prijazna vozila za izvajanje javnih služb

94 Upravljanje prometa
Poostren nadzor nad parkirnimi kršitvami (tudi ob vikendih in večernih 

urah)

95 Upravljanje prometa
Spremenjen prometni režim (potek vodenja prometa, npr. enosmerna, 

ukinitev ločenih zavijalnih pasov)

96 Upravljanje prometa
Ureditev prometne signalizacije in opreme

97 Upravljanje prometa

Redno vzdrževanje cest (most Prvačina-Dornberk, širitev odskega LC 

Lokovec-Banjšice, LR Potok-Železna vrata, most Šempas, cestni usadi), 

rekonstrukcije in sanacije, Dornberk-Oševljek

98 Upravljanje prometa
Preusmeritev tovornega prometa s signalizacijo

Motorni in 

mirujoči 

promet
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1 Informacijski Smerokazi s časovnimi oznakami za pešce 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 26 2,6

4 Infrastrukturni Obnova obstoječih poti 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 2,8

2 Infrastrukturni
Gradnja manjkajočih pločnikov (Vinka Vodopivca, Dornberk--Draga 

itd.)
1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27 2,8

3 Infrastrukturni
Razširitev omrežja pešpoti (Korn, Panovec, od bolnice do MP Vrtojba 

itd.)
1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 26 2,7

5 Infrastrukturni Ureditev tematskih pešpoti 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 25 2,5

7 Infrastrukturni EZTS GO – Projekt Soča/Isonzo 1 1 1 1 1 3 3 0 1 2 3 3 3 2 3 23 2,5

6 Infrastrukturni Piknik prostori 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 24 2,4

9 Infrastrukturni Celovita prenova Cankarjevega naselja 1 1 1 1 1 3 3 0 2 2 1 2 3 2 3 21 2,2

8 Infrastrukturni Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča 1 1 1 1 1 3 3 0 1 2 1 1 3 3 3 20 2,1

11 Mehki Promocijske akcije za pešačenje 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0

12 Mehki
Izkoriščanje javnih del za opravljanje del v varnosti in preventivi v 

cestnem prometu (npr. v okolici šol).
0 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 26 2,6

10 Mehki Ozaveščevalne kampanje kolesarjev in pešcev (varnost, kultura) 0 0 1 0 0 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 26 2,5

13
Upravljanje 

prometa Varnejši prehodi za pešce
0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0
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Usklajenost s posameznimi strateški cilji Presojevalni kriteriji



18
Upravljanje 

prometa
Osvetlitev pešpoti 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 2,9

17
Upravljanje 

prometa Nadgraditev varnih poti v šolo
1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 2,8

14
Upravljanje 

prometa

Povečevanje privlačnosti peš površin - urbana oprema (pitniki, klopi), 

ozelenitev
1 1 1 1 1 3 3 2 3 0 3 3 3 3 3 29 2,8

15
Upravljanje 

prometa Prilagoditev za gibalno ovirane
0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 2,7

22
Upravljanje 

prometa Odštevalniki na semaforjih za pešce
0 1 1 0 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 27 2,6

19
Upravljanje 

prometa
Prometna signalizacija 0 0 1 0 0 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 26 2,5

21
Upravljanje 

prometa

Zmanjšanje konfliktov med pešci in ostalimi udeleženci (kolesarska 

pot Šempeter-Nova Gorica, Bevkov trg itd.)
0 0 1 1 0 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 26 2,5

20
Upravljanje 

prometa Izboljšanje nepreglednih križišč
1 0 1 0 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 25 2,4

16
Upravljanje 

prometa Širitev peš cone  (Bevkov trg, Solkan)
1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 3 24 2,2

23 Finančni Sofinanciranje koles s strani podjetij ali občine 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 2,7

24 Informacijski Smerokazi za kolesarje 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 26 2,6

25 Infrastrukturni
Gradnja manjkajočih površin za kolesarje (širše mestno območje, 

kromberška vpadnica)
1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 26 2,7

26 Infrastrukturni Ureditev tematskih poti 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 26 2,6

27 Infrastrukturni

Daljinske poti (proti Mirnu, most pri kajak centru, proti Šempetru, 

Šempas, Prvačina, Ajševica-Grčna, Prvačina-Dorbnberk, Rožna Dolina-

Ajševica, Tri hišeitd.)
1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 23 2,3

28 Mehki
Izobraževanje, predvsem v izobraževalnih zavodih (informiranje in 

vzgoja kolesarjev)
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0

29 Mehki Promocijske akcije za kolesarjenje 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0

30
Upravljanje 

prometa Dodatna parkirišča za kolesa ob javnih zgradbah
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0

32
Upravljanje 

prometa Obnova obstoječih kolesarskih površin/odpravljanje črnih točk
1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 2,9

35
Upravljanje 

prometa
Osvetljevanje stez in križišč 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 2,9

36
Upravljanje 

prometa
Prometna signalizacija 0 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 27 2,7

33
Upravljanje 

prometa

Povečanje privlačnosti kolesarskih površin (, ozelenitev, urbana 

oprema)
1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 2,7
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31
Upravljanje 

prometa Kolesarnice v stanovanjskih soseskah
1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 26 2,7

34
Upravljanje 

prometa

Kolesarjem prijazne ulice (enosmerni promet, umik parkirišč, zaprtje 

za motorni promet itd.)
1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 26 2,7

37
Upravljanje 

prometa Sistem izposoje koles v somestju
1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 3 22 2,4

38 Finančni Integrirana elektronska vozovnica 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 3 20 2,2

39 Finančni Uvedba plačljivega mestnega prometa 1 1 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 18 1,9

41 Informacijski
Informacije o JPP (portal, info točke, telefon, aplikacije, jasnejši vozni 

redi)
0 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 28 2,9

40 Informacijski Prikazovalnikov prihodov avtobusov 0 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 27 2,7

43 Infrastrukturni
Pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške 

infrastrukture
1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2,9

42 Infrastrukturni Evidenca in Izboljšanje postaj in postajališč 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 25 2,6

46 Infrastrukturni Parkirišča za avtobuse 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 20 2,1

44 Infrastrukturni Obnova/selitev glavne avtobusne postaje 1 1 1 1 1 3 2 0 1 2 1 1 2 3 3 18 1,9

48 Infrastrukturni P+R sistem 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 16 1,8

47 Infrastrukturni Izkoristiti zadnje tire železniške postaje, ki so bližje mestu 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 3 3 3 15 1,7

45 Infrastrukturni Obnova glavne železniške postaje 1 1 1 1 1 3 2 0 0 2 0 0 2 3 3 15 1,6

49 Mehki Promocijske akcije za JPP 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0

55
Upravljanje 

prometa
Dialog občina-prevozniki JPP 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0

57
Upravljanje 

prometa
Upoštevanje načel CPS pri izbiri koncesionarja za mestni promet 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 2,9

58
Upravljanje 

prometa
Prepoved spremembe obstoječih postajališč v parkirna mesta 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 2,8

52
Upravljanje 

prometa Prilagoditev voznih parkov okoljskim standardom in gibalno oviranim
0 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 27 2,8

56
Upravljanje 

prometa
Preverba in racionalizacija šolskih prevozov (in ostalih) 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 23 2,6

50
Upravljanje 

prometa Izboljšanje frekvence in optimizacija linij JPP
1 1 1 1 1 3 2 2 2 0 3 2 3 3 3 23 2,5

53
Upravljanje 

prometa Prilagoditev voznega parka kolesom
1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 25 2,5

60
Upravljanje 

prometa
Prilagoditev urnikov vlakov 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 24 2,5

54
Upravljanje 

prometa
Prevoz na klic 0 1 0 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 23 2,4
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62
Upravljanje 

prometa
Uvedba delavskih avtobusov 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 3 3 20 2,2

59
Upravljanje 

prometa
Organizacija javnih prevozov v času prireditev 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 21 2,2

61
Upravljanje 

prometa
Organizirani avtobusni prevozi za turistične namene 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 20 2,2

51
Upravljanje 

prometa Čezmejna integracija sistemov JPP (linije, vozni redi, vozovnice)
1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 20 2,2

63 Finančni Parkirni režim 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 1 1 3 3 23 2,5

64 Finančni Sistem dovolilnic za parkiranje za stanovalce 0 1 1 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 22 2,3

81 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Vojkova 1 1 1 0 1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 25 2,6

79 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Rejčeva 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 24 2,5

80 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Delpinova 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 24 2,5

77 Infrastrukturni
Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice - Cankarjeva ulica

1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 23 2,4

78 Infrastrukturni Prenova v pešcem in kolesarjem bolj prijazne ulice  - Kidričeva 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 2 3 3 22 2,4

73 Infrastrukturni Gradnja krožišč (Ajševica, Hrast, Meblo, Preval) 1 0 1 0 0 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 22 2,1

82 Infrastrukturni
Poglobitev podvoza pod železniško progo in preureditev križišča 

Prvomajska – Cesta IX korpusa 
1 0 1 1 0 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 21 2,0

70 Infrastrukturni Krožna cesta Vitovlje 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 0 18 1,8

65 Infrastrukturni
Podpora skupinskim prevozom – točke varne mobilnosti, prestopne 

točke (wi-fi, javna razsvetljava, kolo, streha)
1 1 1 0 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 16 1,7

66 Infrastrukturni Parkirišča za avtodome in tovorna vozila 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 17 1,6

72 Infrastrukturni Rekonstrukcija križišč ("Solkanski most") 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 15 1,6

69 Infrastrukturni Gradnja novih cest - Ščedenska cesta 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 3 1 0 13 1,3

75 Infrastrukturni
Gradnja novih cest - Podaljšek Sedejeve ulice v povezavi s 

novogradnjo gasilskega doma
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 3 2 0 13 1,2

74 Infrastrukturni Gradnja novih cest - Podaljšek Ulice Gradnikove Brigade 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 2 0 12 1,1

67 Infrastrukturni Gradnja novih cest - Vodovodna cesta 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 0 11 1,1

76 Infrastrukturni
Gradnja novih cest - Povezovalna cesta na območju OPPN Ob Sodišču 

v Novi Gorici 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 1 0 10 1,0

68 Infrastrukturni Gradnja garažnih hiš 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 3 1 0 9 0,9

71 Infrastrukturni Zahodna vpadnica 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 6 0,6

84 Mehki Ozaveščevalne akcije na temo hitrosti in varnosti v prometu 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2,8

83 Mehki Podpora skupinskim prevozom - promocija 1 1 1 0 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 2,8

86 Mehki Mobilnostni načrti za šole 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 26 2,7
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87 Mehki Mobilnostni načrti za podjetja 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 26 2,7

85 Mehki Souporaba avtomobilov (car sharing) 1 1 0 0 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 18 1,7

98
Upravljanje 

prometa Preusmeritev tovornega prometa s signalizacijo
1 1 1 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 2,8

94
Upravljanje 

prometa

Poostren nadzor nad parkirnimi kršitvami (tudi ob vikendih in 

večernih urah)
0 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 26 2,7

88
Upravljanje 

prometa Umirjanje prometa (zlasti v okolici šol)
1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 25 2,6

90
Upravljanje 

prometa Optimizacija dostave v mestnem središču
1 1 1 0 1 3 2 3 1 1 2 2 2 3 3 22 2,4

95
Upravljanje 

prometa

Spremenjen prometni režim (potek vodenja prometa, npr. 

enosmerna, ukinitev ločenih zavijalnih pasov)
1 1 1 0 0 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23 2,3

91
Upravljanje 

prometa Širitev omrežja električnih polnilnic
0 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 23 2,2

96
Upravljanje 

prometa Ureditev prometne signalizacije in opreme
1 0 1 0 0 1 1 3 2 2 3 3 2 3 1 21 1,9

93
Upravljanje 

prometa
Okolju prijazna vozila za izvajanje javnih služb 0 1 0 0 1 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 21 1,9

97
Upravljanje 

prometa

Redno vzdrževanje cest (most Prvačina-Dornberk, širitev odskega LC 

Lokovec-Banjšice, LR Potok-Železna vrata, most Šempas, cestni 

usadi), rekonstrukcije in sanacije, Dornberk-Oševljek

1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 3 2 3 3 1 19 1,9

89
Upravljanje 

prometa UTC (Urban traffic control) - semaforji, vodenje
1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 20 1,8

92
Upravljanje 

prometa
Zelena logistika 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 19 1,7
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