
 

 

Projekt: Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica 

2. faza – racionalno zastavljanje ciljev: izbira ukrepov 

Javna razprava – zapisnik 

7.2.2017 od 17.00 do 19.30, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica – velika sejna dvorana mestne hiše 

Število udeležencev: 31 

 

1. Uvod in nagovor s strani Lee Ružič, predstavnice izvajalca PNZ d.o.o., ki predstavi namen 

javne razprave. 

 

2. Lea Ružič predstavi ključne rezultate prvega dela 2. faze izdelave CPS, ki obsega: 

 

 vizijo, 

 strateške cilje, 

 strateške prioritete, 

 operativne cilje in ciljne vrednosti.   

 

3. Udeleženci se razdelijo v štiri skupine z namenom sodelovanja v vsaki od štirih različnih debat 

/ postaj: 

 

1. hoja, 

2. kolesarjenje, 

3. javni potniški promet,  

4. mirujoči in motorni promet. 

 

Udeleženci na vsaki postaji približno 25 minut diskutirajo o ukrepih, ki so bili predlagani na 

delavnici z delovno skupino 24.1.2017. Cilj debat je preveriti podporo za predlagane ukrepe 

ter, če je možno, določiti podrobnejše lokacije ali ciljne skupine ukrepov.  

 

Rezultati debat so predstavljeni za vsak prevozni način posebej. 

 

1. HOJA 

Ukrepi, ki so bili podprti (po pomembnosti):  

Ukrep Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 

Ureditev pešpoti 
/ pločnikov  
 

Urediti povezave 
Solkan-Gorica, 
povezava 
železniška 
postaja-
Šempeter, 

Urediti povezave 
pločnik ob 
kolesarski stezi 
proti Šempetru, 
Draga-Dornberk,  
Grgar,  

Urediti povezave 
Solkan do 
pokopališča, 
Med Ulico 
Gradnikove 
brigade in 

Urediti povezave 
Kromberk, 
Solkan-Hrmelika-
Eurospin, 
Vodovodna – 
povezava do 



 

Branik–odcep na 
Štanjel,  
ureditev 
pločnikov: 
Delpinova, Šolska 
ulica – Ulica IX. 
korpusa, pri 
nebotičniku do 
SKB, Pristava do 
vrstnih hiš, 
Ajševica od 
avtobusne 
postaje, 
solkanska 
obvoznica proti 
Vetrišču, Ščede 

ureditev 
pločnikov:  
ob SKB, 
Prvomajska  

Cankarjevo, 
Vojkova (princip 
zelene gverile- 
prostovoljne 
akcije, zelene 
ureditve) 

Mercatorja, proti 
coni Meblo, 
prehod čez 
železniško progo, 
povsod v okoli 
šol, Sveta gora, 
Solkan – Nova 
Gorica  
ureditev 
pločnikov:  
– slediti principu 
zeleno in varno 

Osvetlitev 
prehodov za 
pešce / ulic / 
križišč 
 

Erjavčeva - borov 
gozdiček, 
povezava proti 
Qlandiji, 
Cankarjeva, 
Kostanjeviška 

Erjavčeva, 
prehod za pešce 
pri Perli, 
Cankarjeva, 
Rejčeva, 
Delpinova, 
Gregorčičeva 

Pri avtobusni 
postaji-
Delpinova-pošta, 
Cankarjeva, 
Rutarjeva 

Kidričeva, Ulica 
Milojke Štrukelj, 
Kromberk do 
gostilne Hrast, 
solkanski most, 
vsak prehod za 
pešce 

Promocijske 
akcija za 
trajnostno 
mobilnost v 
šolah 

Potrebno Potrebno Potrebno V šolah in vrtcih 

Bonton, vzgoja 
pešcev in 
kolesarjev 

Nujno Vedenje v 
krožiščih pri 
nebotičniku 

Policisti, vrtci, 
starejši, delavnice 

v šolah, vrtcih 

Izboljšanje 
nepreglednih 
križišč/ 
povečanje 
varnosti  

Nujno  križišče pri 
nebotičniku- 
Erjavčeva proti 
kapeli, 
na Vojkovi 101 
vhodi na glavno 
cesto 

Nujno  križišče pri 
nebotičniku- 
Erjavčeva 
Prvomajska, 
Prvomajska/Rejč
eva,  

Nujno  križišče pri 
nebotičniku- 
Krožna križišča,  

Talne, vertikalne 
oznake, barve 

Zmanjšanje 
hitrosti v okolici 
šol 

Umiritev 
prometana vseh 
območjih šol 
vrtcev  

Izvajanje 
nadzora- kultura 
na Rejčevi, 
Glasbena šola, 
Ekonomska šola – 
Erjavčeva velika 
frekvenca 
prometa  

Naj se enotno 
uredi signalizacija 
za vse šole in 
vrtce , Rejčeva 

Ulica bratov 
Hvalič (tranzit v 
cono Meblo, 
velike hitrosti), 
umiritev prometa 



 

Reliefna 
prostorska 
ureditev (osebe z 
omejeno 
mobilnostjo) 

Cesta na Kekec Dostop do 
trgovskih središč 
(npr. Obi) 

Mestno 
postajališče 

Mora biti 
upoštevano pri 
vseh 
novogradnjah 

Kolesarska pot 
Šempeter - NG 

Kontrola, nadzor Manjka pločnik Dodati površine 
za pešce 

Preozek profil 
glede na 
atraktivnost – 
dodati  peš pot  

 

Ukrepi, kjer ni večinske podpore oziroma so predlagane drugačne variante: 

 Enosmerni promet/umik parkirišč Delpinova ulica (park) – boljša oprema za pešce, invalide, 

problem dostopa do tržnice, parkirišča (opomba: pešec je ustrezno obravnavan, želja po 

frekventnosti ulice – ohranja se življenje tako s igralnico kot s tržnico, morda le ureditev 

tlakov in reda glede postavitve miz pred lokali)  

 Zaprtje centra za promet – omejiti promet na način, da se poslabšajo pogoji za avte, problem 

parkirišča P+R, hoja med avtomobili, raje Solkanski trg (glede na frekventnost ni potrebe po 

novih popolnoma zaprtih conah, kjer je problem, npr. Rejčeva, naj se vzpostavi nadzor)  

 Zaprtje Rejčeve - proti popolni zapori, več redarstva, krožni promet, npr. enosmerna, 

prevoznost do ZD, umirjanje prometa, pogoji za gibalno ovirane, prednost pešcu in kolesarju 

– manj površin za avtomobile, mora bit omogočen dostop  

 Menjava starih prometnih znakov- morda samo verikalne in horizontalne oznake za peš 

prehode, manjkajo pa označevalne informativne table (tudi turistične ) – npr. Bolnica, park,..  

 Ureditev Bevkovega trga 

Predlagani dodatni ukrepi:  

 Povezava s Panovcem 

 Umiritev hitrosti – postavitev radarjev 

 Urbana oprema (pitniki, klopi) 

 Pri Kornu ni pešpoti 

 Piknik prostori 

 Kazni za pešce 

 Urbana sprehajalna pot – novogradnja 

 Komunikacija s prebivalci 

 Prioritetna ureditev Kidričeve 

 Ureditev solkanskega trga 

 Izgradnja povezave od bolnice do MP Vrtojba 

 zelene ureditve, urbana oprema – pitniki  

 

 

 



 

 

2. KOLESARJENJE 

Ukrepi, ki so bili podprti (po pomembnosti):  

Ukrep Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 

Ureditev 
kolesarskih 
povezav 

NG-Solkan, 
Šempeter 
(razširitev), 
Kromberk, 
Vodovodna, 
predvsem okoli 
šol 

Delpinova, 
Prvomajska, 
Rejčeva pri 
gimnaziji, proti 
Kromberku, proti 
Panovcu, pri TŠC, 
OŠ Milojke 
Štrukelj 

Trubarjeva, 
Kidričeva, 
Cankarjeva, 
Soška dolina-NG, 
Panovec, 
Kromberk. Cesta 
IX. korpusa.  

Bevkov trg-
Občina (čez 
Kidričevo), 
Erjavčeva pri 
meji, Kidričeva  

Parkirišča Predvsem šole, 
vrtci. Stojala so 
dovolj, 
kolesarnice niso 
potrebne (npr. v 
stanovanjskih 
območjih). Lahko 
se nameni prazna 
parkirišča za 
invalide za 
kolesarska 
parkirišča. 

Parkirišča so 
temelj poleg 
povezav. 
Predvsem 
stanovanjski 
bloki, javne 
ustanove. 

 Zdravstveni dom, 
avtobusna 
postaja (za 
intermodalnost), 
stanovanjske 
soseske 

Enosmerni 
promet / umik 
parkirišč 

Raje kot to, naj 
bodo mešane 
površine.  

Podpira se umik 
parkirišč, saj se 
morajo 
kolesarske 
umeščati na 
račun 
avtomobilskega 
prometa, ne 
pešcev. Vseeno 
pa je po prioriteti 
najprej umirjanje 
prometa, nato 
enosmerne, nato 
umik 
parkirišč/zapiranj
e. Preveč je 
dvosmernih cest. 
Kolesarske steze 
samo tam, kjer je 
potrebno (visoke 
hitrosti, velik 
PLDP), drugod naj 

Predvsem 
podpora 
enosmernemu 
prometu, 
problem tudi v 
parkiranih avtih, 
naj se jih 
umakne, tam kjer 
ovirajo kolesarje 
in pešce.  

Predvsem 
podpora 
enosmernemu 
prometu, 
problem tudi v 
parkiranih avtih, 
npr. pri bazenu. 
Spremeniti način 
parkiranja 
(vzdolžno). 
Predvsem so za 
umik parkirišč na 
Kidričevi. 



 

bo mešan, a 
umirjen promet.   
 

Izobraževanje, 
promocije 

Ciljati na 
povečanje 
samostojnosti in 
zmanjšanje 
razvajenosti 
otrok, kultura 
voznikov, glavni 
aspekt naj bo 
zdravje 

Izpostavljati 
pozitivne učinke 
kolesarjenja, več 
dela v šolah, 
popularizacija 
kolesarskega 
izpita in 
kolesarjenja na 
splošno. Tudi v 
podjetjih oz. 
delodajalci. Ciljati 
na dijake in 
starše, ki pri 18. 
letu kupujejo 
avtomobile. 

Samo, če je 
infrastruktura, je 
poceni in 
učinkovito, cilj 
naj bodo mladi, a 
tudi odrasli (npr. 
skozi klube, 
društva) 

Je smiselno, ker 
je poceni, ciljan 
skupina mladi, a 
tudi starejši na 
kolesu, ker so 
manj 
samozavestni, 
več sodelovanja s 
policijo (npr. 
zaradi vožnje na 
pločnikih raje 
ozaveščanje kot 
kazni) 

Osvetljevanje 
stez in križišč 

Luči morajo biti 
nižje in 
pogostejše ob 
kolesarskih 
stezah.  

   

Informiranje in 
vzgoja kolesarjev 

Dovolj v vrtcih, 
šolah. Tudi na 
primer na 
kolesarski poti 
proti Šempetru.  

V šolah, skozi 
CPP. Potrebna 
tudi vzgoja 
voznikov v 
odnosu do 
kolesarjev! 

 V šolah, skozi 
CPP. Potrebna 
tudi vzgoja 
voznikov v 
odnosu do 
kolesarjev! 

     

 

Ukrepi, kjer ni večinske podpore oziroma so predlagane drugačne variante: 

Zaprtje centra za promet – samo ena skupina je izrazila podporo za zaprtje Kidričeve, ampak po 

pogoju umeščanje kakovostnih vsebin. Vseeno bi raje imeli odprto Kidričevo, vendar z manj parkirišči 

ter kolesarsko stezo.  

Prometni znaki, talne oznake – ena skupina je podprla ukrep v primerih slabe vidljivosti, predvsem 

na prehodih, ki bi morali biti bolj vidni in jasno označeni, da so za pešce in kolesarje. Ostale skupine 

se niso opredelile do ukrepa.  

Predlagani dodatni ukrepi:  

 Daljinske poti (proti Mirnu, most pri kajak centru, proti Šempetru, Šempas, Prvačina. Tudi 

za motorje. Ajševica-Grčna (večinska podpora za tovrsten ukrep). 

 Izposoja koles (podpora vseh 4 skupin), po možnosti v kombinaciji s P+R in v območju 

somestja Nova Gorica-Gorica-Šempeter. Samo če je v dobri izvedbi, ne tako kot zdaj 

(večinska podpora za tovrsten ukrep). 



 

 P+R – ob vpadnicah, na treh lokacijah (Solkan, jug, vzhod), za multimodalnost, integracija 

z JPP. V primeru P+R so za močno poostren režim parkiranja v mestu (večinska podpora 

za tovrsten ukrep).  

 Izkoriščanje javnih del za opravljanje del v varnosti in preventivi v cestnem prometu (npr. 

v okolici šol). 

 Podjetja, ki sofinancirajo članarino za izposojo koles oziroma občina naj subvencionira 

nakup kolesa. 

 Oznake kolesarskih stez (npr. proti Lokvam). 

 Parkirni režim – podražiti parkiranje, najdražje v središču mesta. 

 Parkirišča v mestu morajo ostati, da mesto ne umira. 

 Sistematični pristop, ne parcialni – niso za radikalno zapiranje, potrebno najti ravnovesje 

za vse uporabnike. Upoštevati obstoječ Načrt varnih poti pri načtovanju omrežja. 

Potrebno je urediti celo omrežje, predvsem do šol in večjih generatorjev prometa 

 Mobilnostni načrti – ukiniti potne stroške za poti znotraj širšega mestnega območja in 

brezplačno parkiranje. 

 Zaračunavanje parkirnih mest glede na dolžino vozila. 

JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Ukrepi, ki so bili podprti (po pomembnosti):  

Ukrep Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 

Nove linije, vozni 
redi in večja 
frekvenca 

Velika prioriteta, 
potrebne 
dodatna 
postajališča 

Velika prioriteta 
za večjo 
frekvenco 

Velika prioriteta - 

Informacije o JPP Velika prioriteta Bolj prijazen 
način 
informiranja 

Velika prioriteta Aplikacije, kjer se 
vključijo tudi 
druge 
informacije, npr. 
kolesa, taksi itd. 

 

Ostali ukrepi (JPP na klic, integracija JPP, integracija s šolskimi prevozi, dialog občina-upravljavci JPP, 

evidenca JPP postajališč), so bili podprti, a z manjšo prioriteto.  

Ukrepi, kjer ni večinske podpore oziroma so predlagane drugačne variante: 

Zadnji tiri železniške postaje – po mnenju udeležencev javne razprave s SŽ ukrep ni mogoč,  

Predlagani dodatni ukrepi:  

 Preverba in racionalizacija šolskih prevozov 

 Plačilo prevozov s karticami (brezgotovinsko oziroma brez vozovnic), npr. kot Urbana v 

Ljubljani 

 Uvedba integrirane vozovnice, enotna vozovnica, tudi čezmejno (bus, vlak) 

 Integracija JPP produktov, povezava tudi več finančnih virov – subvencije države za 

sofinanciranje 

 Uskladitev linij s P+R lokacijami v več smereh (velika prioriteta) 



 

 Varna postajališča (ne na cesti!) 

 Upoštevanje načel CPS pri izbiri koncesionarja za mestni promet 

 Pri načrtovanju novih naselij in objektov upoštevanje lokacij novih avtobusnih postajališč 

 Prepoved spremembe obstoječih postajališč v parkirna mesta 

 Tesnejše sodelovanje z Gorico in Šempetrom 

 Bike + Ride sistemi 

 Uskladitev avtobusnih in železniških voznih redov 

 Organizacija javnih prevozov v času prireditev 

 Prilagoditev urnikov vlakov 

 Organizirani avtobusni prevozi za turistične namene (npr. na Trnovsko-Banjški planoti, 

Kostanjevica, Sabotin itd.) 

 Integracija z drugimi storitvami v javnem sektorju (pošta, socialno delo) 

 Uvedba delavskih avtobusov (ukinitev potnih stroškov, ni povrnjenih stroškov, če se 

uporablja avto) 

MOTORNI IN MIRUJOČI PROMET 

Ukrepi, ki so bili podprti:  

 Urediti sistem parkiranja: 

o dovolilnice za stanovalce (omejitev števila na stanovanje) 

o časovno omejeno parkiranje (zaposleni naj parkirajo na robu mesta) 

o primeren čas parkiranja za opravke v mestu (javne storitve, nakupi) 

 Preventiva, opozarjanje na hitrosti 

Predlagani dodatni ukrepi, ki so bili podprti: 

 Inšpekcijski nadzor parkiranja 

 P+R (podpora vseh skupin) 

 Mestna postajališča v vlogi zbirnih točk za skupne prevoze 

 Električne polnilnice 

 Vodovodna cesta – dograditev, dostopnost Meblo (majhna podpora) 

 Gradnja garažnih hiš (majhna podpora) 

 Semafor Erjavčeva-Prvomajska (optimizacija) 

 Nadvoz za kolesarje (varnost) 

 

4. Za zaključek so predstavljeni naslednji koraki te faze, udeleženci so tudi povabljeni na ogled 

razstave, ki bo na ogled na Bevkovem trgu do 24.2.2017. 

 

  



 

Slike z delavnice 

 

 



 

 

 

Lista prisotnosti 

 



 

 

 

 


