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1. UVOD 
 

1.1 Izhodišče 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015, objavilo Javni razpis 
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje 
nizko-ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 
 
Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo. Predmet javnega 
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo 
Celostne prometne strategije (v nadaljevanju CPS) iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. 
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s 
pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji 
na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in 
vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje 
in prihodnje generacije. 
 
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) že več let intenzivno deluje na področju trajnostne 
mobilnosti. Med prvimi občinami je v letu 2005 pripravila načrt trajnostne mobilnosti za širše mestno 
območje Nove Gorice. V letu 2012 je mestna občina pristopila k projektu »PUMAS« (Planning 
Sustainable regional – Urban Mobility in the Alpine Space), preko katerega je bila izdelana prva 
čezmejna celostna prometna strategija v Sloveniji. Izdelava slednje je bila zasnovana na izhodišču, da 
je Nova Gorica regijsko središče širšega območja, ter dejstvu, da skupaj s sosednjima občinama Občino 
Šempeter - Vrtojba in Občino Gorica na italijanski strani tvori skupno čezmejno urbano območje. Tako 
je nastal dokument Celostna prometna strategija čezmejne goriške regije »Vizija optimalno povezane 
regije«, ki podaja temeljna strateška izhodišča trajnostne mobilnosti širšega prostora. 
 
V letu 2016 je MONG iz naslova zgoraj omenjenega razpisa uspešno pridobila sredstva za izdelavo CPS, 
katere namen je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti in akcijskega načrta za njihovo izvedbo na 
občinski ravni.  
 
To poročilo predstavlja ključne ugotovitve 1. faze izdelave CPS MONG, ki obsega postavitev temeljev, 
opredelitev procesa ter zlasti analizo stanja in oblikovanje scenarijev. Poročilo je bilo izdelano skupaj s 
Vsebinskim poročilom o napredovanju del – 1. faza, v katerem so navedene vse izvedene dejavnosti v 
posameznem koraku. 
 

1.2 Namen in cilj celostne prometne strategije 
 
Namen vseh CPS je prispevati k razvoju urbane mobilnosti in pomagati pri vzpostavitvi trajnostnega 
prometnega sistema. S tem prispevamo k: 
 

- izboljšanju kakovosti zraka v mestu, 
- zmanjšanju emisije toplogrednih plinov in porabi energije, 
- izboljšanju privlačnosti in kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih, 
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- zagotoviti dostopnost delovnih mest in storitev za vse, 
- boljši povezanosti urbanih območij z njegovim zaledjem, 
- boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture, 
- nižjim stroškom za mobilnost, 
- zmanjšanju prometnih zastojev, 
- povečanju prometne varnosti, 
- povečanju možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj in 
- zmanjšanju stroškov potniškega in tovornega prevoza. 

 
Cilj vseh CPS je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu 
izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in akcijskega načrta za njihovo izvedbo. 
Na podlagi tega se bo MONG lahko potegovala za sredstva, ko bodo na voljo v okviru nadaljnjih 
razpisov. Dodatno je MONG opredelila še naslednje cilje svoje CPS: 
 

- nadgraditi obstoječe temeljne strategije s finančnimi ocenami posegov, časovnimi 
komponentami predvidenih izvajanj projektov in ukrepov na različnih nivojih prometnega 
sistema, ter njihovo zaporedje izvajanja in povezovanja; 

- zagotoviti enakopravne možnosti mobilnosti in dostopnosti za vse skupine prebivalstva, s 
posebnim poudarkom na vseh skupinah funkcionalno oviranih ljudi (npr. gibalno oviranih ljudi 
z okvarami vida in sluha); 

- obravnavati mesta kot regijskega upravnega, izobraževalnega in zaposlitvena središča, ter 
vstopne točke za širše turistično območje; 

- obravnavati in pridobiti usmeritev za urejanje prometa v pomembnejših načrtovanih lokalnih 
središčih (Šempas, Dornberk, Grgar) in načrtovanih lokalnih središčih (Branik, Čepovan, 
Trnovo) ter drugih naseljih občine, ter odgovoriti na vprašanja, kako in na kakšen način deluje 
občina kot funkcionalna enota prometnega sistema; 

- obravnavati območje MONG na način, da se upošteva dejanske vzorce mobilnosti, ki 
obravnavajo tudi sosednje občine v Sloveniji (Šempeter, Vrtojbo, ...) in Italiji (Gorica), in 
vključuje vse vsebine, tudi prostorski kontekst čezmejnega somestja; 

- uvajati načela trajnostnega prometa/mobilnosti, analizirati in ugotoviti dejansko prostorsko 
razporeditev potovalnih vzorcev, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje izvedbenih 
ukrepov; 

- odgovoriti na vprašanja, kako in na kakšen način lahko umestimo predlagane ukrepe, kot so 
na primer zmanjšanje prometa že na izvoru potovanja s ponudbo kakovostne alternative JPP, 
kako in na kakšen način zmanjšati izpuste toplogrednih plinov; 

- določiti ukrepe, njihovo medsebojno povezovanje ter redosled izvajanja, na podlagi katerih 
bodo doseženi cilji trajnostne mobilnosti, s pozitivnimi učinki na okolje in zdravje, na 
spremembo potovalnih navad prebivalcev občine. Izboljšati varnost in kakovost prometne 
infrastrukture, vzpostaviti učinkovit in kakovosten javni potniški promet, trajnostno 
upravljanje s prometom, ozaveščanje in informiranje ljudi; 

- vzpostaviti komunikacijski proces, s katerim se s procesom obveščanja in vključevanja javnosti 
sprotno preverja odziv na predlagane ukrepe. 
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1.3 Metodologija 
 
V skladu z razpisnimi pogoji bo CPS za MONG izdelana skladno s Smernicami za pripravo CPS 
(Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012). V sklopu CPS je potrebno sprejeti tudi akcijski načrt za 
izvedbo CPS. 
 
CPS mora biti izdelana najmanj ob upoštevanju minimalnih standardov za izdelavo Celostne prometne 
strategije, kot so bili določeni v 6. poglavju Razpisne dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje 
Celostne prometne strategije, Ministrstvo za Infrastrukturo, oktober 2015. Hkrati se upoštevajo 
minimalni standardi in usmeritve za izdelavo CPS za MONG, ki so bili zapisani v projektni nalogi javnega 
naročila št. JN1787/2016-W01 z dne 26. 5. 2016.  
 
Izdelava celostne prometne strategije je razdeljena na 4 faze in 11 sklopov; to poročilo predstavlja 
ključne ugotovitve 1. faze, poudarjene s sivo barvo, in se zlasti osredotoča na Sklop C.  
 

1. FAZA: Zagon procesa (mejnik: Zaključek analize izzivov in priložnosti) 

 Sklop A: Postavitev temeljev 

 Sklop B: Opredelitev procesa 

 Sklop C: Analiza stanja in oblikovanje scenarijev 

 
2. FAZA: Racionalno zastavljanje ciljev (mejnik: zaključek izbire ukrepov) 

 Sklop D: Oris željenega stanja 
Sklop E: Opredelitev prioritet 

 Sklop F: Izbira ukrepov 
 
3. FAZA: Priprava Strategije (mejnik: Sprejem Strategije) 

 Sklop G: Načrtovanje izvajanja 

 Sklop H: Vzpostavitev nadzora 

 Sklop I: Sprejem Strategije 
 

4. FAZA: Izvajanje Strategije (mejnik: Zaključek ocene dosežkov in učinkov) 

 Sklop J: Vodenje procesa izvajanja in projektno komuniciranje 

 Sklop K: Spremljanje napredka 

 
Slika 1: Smernice za pripravo CPS (vir: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 2012) 
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Metodologija Sklopa A (Postavitev temeljev) ter Sklopa B (Opredelitev procesa) je temeljila predvsem 
na aktivnem sodelovanju s ključnimi deležniki MONG ter pregledu obstoječih strategij, študij in 
politik. Podrobneje je metodologija opisana v Vsebinskem poročilu o napredovanju del in njegovih 
prilogah – 1. faza. Na podlagi tega dokumenta bodo po odzivu deležnikov in javnosti potekali koraki 
drugega sklopa, Racionalno zastavljanje ciljev. V okviru teh aktivnosti bodo opredeljene prioritete in 
pripravljen nabor ukrepov. 
 
V skladu s projektno nalogo so bili v analizi obstoječega stanja v MONG (Sklop C) obravnavani vsi 
prometni sistemi (peš, kolesarski, mestni potniški, medkrajevni avtobusni, železniški promet, šolski 
avtobus), osebna vozila, tovorni promet, mirujoči promet. Poleg tega so bili analizirani vidiki prometa, 
kot so prometna varnost, potovalne navade,  dostopnost gibalno oviranih oseb in oseb s senzoričnimi 
omejitvami sluha in vida, zmogljivost infrastrukture, povezanost omrežij, emisije vozil in hrup, 
demografski in socio-ekonomski trendi in stanje, generatorji prometa, dostopnost turizma širšega 
območja, pogled deležnikov. 
 
Za namene analize obstoječega stanja v MONG (Sklop C) so bile uporabljene naslednje metode, ki so 
podrobneje opisane v poglavju o Sklopu C ter v Vsebinskem poročilu o napredovanju del: 1. faza in 
njegovih prilogah: 

 Analiza razpoložljivih virov obstoječih statističnih podatkov (npr. demografski trendi, migracije, 

prometna varnost, dostopnost za vse skupine prebivalstva ipd), kot so:  

o zemljiški kataster, 

o register prostorskih enot, 

o register nepremičnin, 

o kataster stavb, 

o gospodarska javna infrastruktura (GJI), 

o podatki o namenski rabi prostora, 

o podatki o centralnem registru prebivalcev, 

o podatki Atlasa okolja (http://gis.arso.gov.si/), 

o podatki Agencije za varnost prometa (https://www.avp-rs.si/), 

o podatki Statističnega urada RS (www.stat.si/), 

o in drugi. 

 Analiza obstoječih prometnih študij; 

 Štetje motornega prometa, mirujočega prometa, peš in kolesarskega prometa; 

 Analiza podatkov operaterjev javnega potniškega prometa; 

 Anketiranje prebivalcev; 

 Intervjuvanje; 

 Terenski ogledi za motorni promet, peš in kolesarski promet ter javni potniški promet; 

 Kartografska analiza ter terenski ogledi povezljivosti poti (direktnost in struktura poti v mestu).  

 

  

http://gis.arso.gov.si/
https://www.avp-rs.si/
http://www.stat.si/
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2. SKLOP A: POSTAVITEV TEMELJEV 
 

2.1 Korak 1: Zaveza načeloma trajnostne mobilnosti 
 
Namen tega koraka je zagotoviti, da bodo osnovna načela trajnostne mobilnosti upoštevana v pripravi 
CPS za MONG. V ta namen smo preverili, v kolikšni meri obstoječe občinske strategije in politike 
vključujejo trajnostna načela na širših področjih, kot so okolje, prostor, promet ipd. Povzetki teh 
dokumentov so predstavljeni v Preglednici 1. Ugotovili smo, da je trajnostni razvoj posredno ali 
neposredno že del večine ključnih strateških dokumentov MONG, kar nudi dober strateški okvir in 
podporo za CPS, predvsem to drži za Trajnostno urbano strategijo, saj so vsi cilji tega dokumenta 
relevantni za pripravo CPS in so skladni s cilji trajnostne mobilnosti.  
 
Prav tako so s cilji CPS skladni Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, Načrt trajnostne 
mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice (čeprav je dokument star že 10 let) ter Akcijski 
načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 
2016-2019.  
 
Na drugi strani so ugotovitve izvajalca glede usmeritev Občinskega prostorskega načrta mešane. 
Namreč, nekatere strateške usmeritve prostorskega razvoja MONG sledijo ciljem trajnostne 
mobilnosti, predvsem: 

- usmeritve, ki se nanašajo na lociranje oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter območij družbene 
infrastrukture na območja, kjer je zagotovljena dobra dostopnost tudi z JPP, kolesom in peš 
ter razporejanje dejavnosti na način, da se zmanjšuje uporaba motornih vozil, 

- usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje, ki se nanašajo na urejanje površin za 
pešce, načrtovanje novih peš povezav in drugih površin za pešce (trgi) ter zoževanje 
prometnih pasov za motorna vozila na Kidričevi ulici, 

- širjenje mreže JPP, 
- se zgradi novo potniško postajališče na železnici v Solkanu, 
- načrtovanje prometne infrastrukture in javnih površin, ki so prednostno namenjene pešcem 

in kolesarjem v središču Nove Gorice in Solkana ter vzpostavitev peš cone med mestnim 
parkom in trgovskim središčem ob Prvomajski, 

- dograditev kolesarskih poti. 
 
Potencialno pa, z vidika ciljev trajnostne mobilnosti, predstavljajo težavo usmeritve, ki se nanašajo na 
zasnovo prometne infrastrukture in sicer predvsem tiste, ki se nanašajo na zagotavljanje dolgoročne 
nemotene prepustnosti za motorni promet z dograjevanjem prometnic in oblikovanjem glavnih križišč 
v mestu in na obodu ter usmeritve povezane z usmerjanjem mirujočega prometa v večje javne parkirne 
hiše v centru (pretežno so načrtovane ob Kidričevi ulici, na kateri je hkrati namen zmanjšat prometne 
obremenitve). 
 
Usmeritve iz Urbanističnega načrta Nova Gorica, ki se nanašajo na dostopnost postajališč javnega 
potniškega prometa, so načeloma skladne z vidika ciljev trajnostne mobilnosti. Usmeritve, ki se 
nanašajo na gradnjo krožišč, gradnjo parkirnih mest »v obsegu, ki zadošča novim potrebam in 
primanjkljaju v dosedanjem načrtovanju« (dikcija aludira na povečanje števila parkirnih mest in 
spoznanje, da jih je trenutno premalo), obojestranske pločnike v mestnem prostoru ter gradnjo 
podhodov in nadhodov na najbolj prometnih cestah, pa načeloma niso skladne z vidika ciljev trajnostne 
mobilnosti. 
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V izvedbenem delu OPN podani prostorski izvedbeni pogoji ne ustrezajo ciljem trajnostne mobilnosti. 
Nanašajo se v glavnem na zagotavljanje zadostnega števila parkirnih mest, pri čemer se število 
parkirnih mest ob večstanovanjskih stavbah ne sme zmanjševati, normativi za parkiranje pa so preveliki 
glede na smernice dobrih praks iz tujine na področju celostnega prometnega načrtovanja.  
 

Preglednica 1 vsebuje podrobnosti pomembnejših strateških dokumentov. ✓ pomeni, da je načelo 

trajnosti vključeno in upoštevano, X pomeni, da načelo trajnosti ni vključeno in upoštevano, ✓ X pa pomeni, 
da je načelo trajnosti sicer vključeno, a ni upoštevano v izvedbenem delu.  
 
Preglednica 1: Seznam in opis obstoječih občinskih dokumentov 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

PROSTOR 2012 MONG Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica 
 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2012 sprejela Odlok 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova 
Gorica (v nadaljnjem besedilu OPN). OPN je temeljni 
prostorski razvojni dokument s katerim občina določi cilje 
in izhodišča prostorskega razvoja občine, rabo prostora in 
pogoje za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje 
prostorskih ureditev lokalnega pomena. Občina na osnovi 
sprejetega OPN določa pogoje za vse posege v prostor. 
 

 Na teritoriju občine so predvidene rekonstrukcije 
regionalnih cest čez oz. do Lokev in dograditev 
hitre ceste H4 Podnanos –Vrtojba. 

 Na mestnem območju se načrtuje dograditev 
primarnega omrežja z zahodno mestno cesto z 
novim predorom pod Panovcem ter priključitvijo 
Ulice dr. Karla Lavriča na solkansko obvoznico. 

 Na sekundarnem omrežju pa se natančneje prouči 
možnost podaljšanja Ulice Gradnikove brigade do 
parka vile Bartolomei proti severu in Delpinove 
ulice proti jugu, izgradnja južne razbremenilne 
vzporednice kromberški vpadnici, izgradnja 
kromberške pobočne ceste, ter povezovalne ulice 
vzdolž Korena na južnem robu mesta. Opredeli se 
potek in zaključek Kidričeve in možnost ukinitve 
dela Vojkove ceste ter pozorno načrtuje ureditev 
glavnih križišč. 

 Središče Nove Gorice in Solkana se prednostno 
namenita pešcem in kolesarjem. Na Kidričevi ulici 
se vzpostavi mirno območje, kjer je motorni 
promet podrejen peš prometu. Med mestnim 
parkom in trgovskim središčem ob Prvomajski se 
vzpostavi peš cona. Ob zbirnih in napajalnih ulicah 
se uredijo poti za kolesarje in pešce. 

 Omrežje kolesarskih poti se dograjuje, v smeri 
sever–jug se dogradi kolesarska pot skozi N. Gorico 
in Solkan proti severu ob Soči do Plav, v smeri 
vzhod-zahod se nova kolesarska pot načrtuje ob 
Korenu vzdolž Panovca do Ajševice in Lijaka. 

 Mirujoči promet se usmerja v večje javne parkirne 
hiše v centru ter na parkirne ploščadi na robovih 
mesta. Javna parkirišča se povežejo z JPP. 

✓ X 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

 Mreža JPP se razširi tako, da se z Novo Gorico 
povežejo Solkan, Šempeter, Vrtojba, Gorica in 
razvojna področja mesta Ajševica in Lokve. 

 Železniška infrastruktura se rekonstruira. 
Elektrificira se železniška proga Nova Gorica–
Sežana. Historična trasa Bohinjske proge se razvija 
skladno s svojim turističnim pomenom. Železniška 
tovorna postaja se v mestu ukine in ohrani le 
potniška postaja. V Solkanu se zgradi novo 
potniško postajališče. 

 Podrobneje se Urbanistični načrt Nova Gorica 
ukvarja še: 

– z oblikovanjem križišč, in sicer usmeritev nalaga 
vsa pomembnejša križišča v mestu urediti kot 
krožna, ki umirjajo promet, so bolj prepustna ter s 
primerno ureditvijo prispevajo k oblikovanju in 
berljivosti mestnega prostora, 

– z gradnjo parkirnih mest, ki jih je treba zgraditi v 
takem obsegu, da bodo zadostila novim potrebam 
in nadoknadila primanjkljaj v dosedanjem 
načrtovanju, 

– z mestnimi cestami, ki naj v prečnem profilu 
vsebujejo obojestranski pločnik za peš promet ter 
na najbolj prometnih cestah nadhode in podhode, 

– z javnim potniškim prometom, ki naj zagotavlja 
dostopnost postajališč na oddaljenosti največ 500 
m ter frekvenco voženj vsaj na vsakih 20 min. 

 
Usmeritve za razvoj po naseljih:  

 Območje mesta Nova Gorica se južno od Ulice 
dr. Karla Lavriča in zahodno od Vojkove ceste, z 
izjemo Grčne, ohranja v obstoječi morfološki 
strukturi, na mestih križanja in spajanja najbolj 
intenzivnih tokov peš prometa se oblikujejo 
trgi. Ohranja se travnik pred mestno hišo kot 
center mesta, Kidričeva ulica (magistrala) se 
dopolnjuje s centralnimi funkcijami in linijskimi 
parkovnimi površinami z drevoredi ter se 
oblikuje kot glavna hrbtenica peš in 
kolesarskega prometa z zožanimi prometnimi 
pasovi za motorna vozila. Pozornost se namenja 
tudi navezavi ulice na druge zelene entitete 
mesta. Vse ureditve morajo nuditi možnost 
udobna pešačenja. 

 V Dornberku se posebna pozornost se nameni 
ureditvam površin za pešce. 

 V Šempasu se na zahodu staro vaško jedro širi z 
urbanimi zelenimi površinami, na območju 
novega centra, ob glavni cesti, se javne 
prostore oblikuje in prvenstveno nameni 
pešcem ter urbano opremi. 

 V naselju Grgar je treba urediti ceste, predvsem 
jih je treba ustrezno opremiti in zagotoviti 
varno odvijanje peš prometa. 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

 V Braniku se ureditev prometnih površin 
zagotavlja prednostno za peš promet. 

 Javne prostore Starega jedra Čepovana se 
nadgradi z obodno grajeno strukturo, 
površinami za pešca, prometnimi površinami 
ter dopolni s primernimi dejavnostmi. 

 V Trnovem se javni prostor med jedroma 
naselja oblikuje ob prometnici med njima. 
Potrebno je urediti površine za pešce. 

 Programsko in prostorsko se revitalizirajo 
obstoječi središčni prostori v Prvačini, ki se jih 
poveže s parkom ob novi in stari šoli. 

 Lokve se razvijajo kot turistično rekreacijsko 
naselje. Oblikujejo se ustrezne površine za 
pešce, zagotavljajo se parkirne, parkovne in 
rekreacijske površine. S peš površinami se 
center poveže z območjem smučišča, z območji 
pešpoti Za zidom, urejenimi piknik prostori ter z 
razgledno točko pod vrhom. 

  

PROSTOR 2015 MONG Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020 
 
Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020 (v 
nadaljnjem besedilu TUS) je temeljni dokument s katerim 
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu 
MONG) opredeljuje potrebe in ukrepe razvoja mestnega 
območja do leta 2020 oz. leta 2023 (finančna perspektiva 
2014-2020) in razvojno vizijo za 10-15 letni časovni okvir. 
 
Vsebina TUS obsega določitev območja, opis razvojnih 
izzivov, opredelitev vizije in strategije s prednostnimi 
usmeritvami, strateškimi cilji, kazalniki ter programom 
ukrepov in aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov. 
 
V viziji je izpostavljena opredelitev za zeleno nizkoogljično 
mesto, ki je naklonjeno pešcem in kolesarjem in hkrati 
eno vodilnih slovenskih mest na področju trajnostne 
mobilnosti. 
 
Prednostni cilji TUS so:  
(1) diverzifikacija gospodarstva in krepitev malih in 
srednjih podjetij – povečanje ekonomske moči mesta,  
(2) zniževanje izpustov CO2 – nizkoogljično mesto in  
(3) ustvariti privlačno socialno okolje za bivanje vseh 
skupin prebivalcev.  
 
Za cilj povečanje ekonomske moči mesta (1) je predviden 
ukrep 1.3 revitalizacija degradiranih industrijskih območij. 
V okviru ukrepa je predvidena izdelava strokovnih podlag 
za aktivacijo ca. 100 ha gospodarskih con. Za te strokovne 
podlage bi bilo smiselno pripraviti tudi usmeritve za 
izvajanje ciljev trajnostne mobilnosti. 
 
Predviden je tudi ukrep 1.4 turizem – uveljavitev, razvoj 
in organizacija destinacije. V okviru ukrepa je predvidena 

✓ 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

izboljšava povezave med železniško postajo s Trgom 
Evrope in centrom mesta (Kidričeva, Bevkov trg). 
 
Za cilj nizkoogljično mesto (2) je predviden ukrep 2.3 
celovit sistem trajnostne mobilnosti, v okviru katerega se 
izvaja predmetna CPS. 
 
Za cilj ustvariti privlačno socialno okolje za bivanje vseh 
skupin prebivalcev (3) je predviden ukrep 3.1 urejanje 
vitalnih javnih mestnih prostorov. Namen ukrepa je z 
manjšimi ureditvami povečati dostopnost, 
funkcionalnost, privlačnost javnih prostorov.  
 

ENERGETIKA 2008 MONG Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica 
 
Ciljno obdobje je obdobje 2008-2018, torej obdobje 
veljavnosti energetskega koncepta. V kolikor se bodo 
pojavile nove priložnosti ali novi izzivi, bodo cilji dopolnjeni 
z novimi. Cilji so smiselno razvrščeni v pet sklopov: 
I. sklop: Področje urejanja oskrbe, zanesljivosti oskrbe ter 
njene konkurenčnosti. 
II. sklop: Obnovljivi viri energije. 
III. sklop: Učinkovita raba energije. 
IV. sklop: Informiranje, osveščanje. 
V. sklop: Promet – trajnostna mobilnost  
 
V V. sklopu je podroben cilj Izvajanje Načrta trajnostne 
mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice. 
 
Temeljni poudarek ukrepov občine na področju prometa 
mora biti na zmanjšanju avtomobilskega prometa in 
razvoju trajnostnega in učinkovitega mestnega prometa. 
Politika na sektorju prometa v občini mora usmerjati 
razvoj tega sektorja na pot trajnostne mobilnosti preko 
vzpodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, 
pešačenja in kolesarjenja. Splošni ukrepi, ki sledijo tej 
usmeritvi so: 

 ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in 
slabostih posameznega načina transporta, 

 širitev in urejanje območij, namenjenih pešcem, 

 širitev in urejanje kolesarskih poti, 

 ustrezna cenovna politika parkirnine, 

 možnost vpeljave avtobusov na gorivne celice oz. 
uvajanje novih tehnologij (biogoriva), 

 brezplačni parkirni prostor za vozila na električni 
pogon itd. 

Vsak projekt s področja prometa morajo spremljati tudi 
promocijske aktivnosti, ki urejanje prometa s strani 
energetike in okolja, približajo ljudem. 
 

✓ 

PROMET 2006 MONG Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem 
območju Nove Gorice  
 

✓ 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

MONG je v letu 2006 sprejela dokument, v katerem 
ugotavljajo več slabosti trenutnega sistema mobilnosti v 
Novi Gorici: 

 ponudba javnega potniškega prometa ne zadošča 
potrebam prebivalcev, 

 mentaliteta potencialnih potnikov ne sprejema 
javnega potniškega prometa, 

 mestna infrastruktura ne zagotavlja povsod 
varnega nemotoriziranega prometa (hoja in 
kolesarjenje), 

 prostorsko načrtovanje je podrejeno potrebam 
osebnega avtomobilskega prometa. 

 
V njem je nanizanih pet strateških ciljev občine, z 
izpolnitvijo katerih bi občina dolgoročno lahko izboljšala 
stanje na obravnavanem področju. Ti cilji so naslednji: 

 izboljšanje javnega potniškega prometa, 

 spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa, 

 večja varnost, 

 boljša organiziranost sistema mobilnosti, 

 parkiranje. 
 
Za vsakega od teh ciljev je izdelan obširen seznam 
ukrepov, kar nekaj od njih se jih tudi že izvaja oziroma so 
že bili izvedeni. Osnovne predlagane dejavnosti znotraj  
posameznega strateškega cilja, ki jih obravnava 
dokument:  

 Izboljšanje javnega potniškega prometa: 
o Povečanje frekvence prevozov – objektivno 

povečanje možnosti za uporabo 
o javnih prevoznih sredstev; 
o Spodbujanje uporabe javnega potniškega 

prometa; 
o Učinkovito financiranje JPP; 
o Učinkovita organizacija JPP. 

 Spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa: 
o Izgradnja sistema kolesarske infrastrukture s 

poudarkom na varnosti kolesarjev; 
o Zagotavljanje druge kolesarske infrastrukture 

(varno parkiranje) in možnosti izposoje koles; 
o Osveščanje za hojo peš na kratkih razdaljah. 

 Večja varnost: 
o Večja varnost mladih voznikov s preusmeritvijo 

na JPP. 

 Boljša organiziranost sistema mobilnosti: 
o Vzpostavitev občinske službe za trajnostno 

mobilnost; 
o Prostorsko načrtovanje za trajnostno 

mobilnost; 
o Aktivno sodelovanje javnosti pri načrtovanju 

trajnostne mobilnosti; 
o Podpora nevladnim organizacijam. 

 Parkiranje: 
o Ureditev javnih parkirišč na obrobju mesta; 
o Umik parkirnih prostorov z ulic; 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

o Spodbujanje nemotoriziranega transporta z 
višjimi cenami parkirišča. 

GIBALNO 
OVIRANI 

2016 MONG Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za 
obdobje 2016-2019 
 
Mestna občina Nova Gorica je leta 2012 pridobila listino 
»Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza 
delovnih invalidov Slovenije. Za pridobitev listine je bila 
izdelana analiza o položaju invalidov v Mestni občini Nova 
Gorica, na podlagi te pa akcijski načrt za obdobje 2012 – 
2015. Oba dokumenta sta bila potrjena na seji mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica dne 24.11.2011. 
Mestna občina Nova Gorica je listino »Občina po meri 
invalidov« pridobila na podlagi realizacije posameznih 
ciljev iz akcijskega načrta.  
 
Cilj: 5. Dostopnost grajenega okolja, informacij in 
prevozov  
 

- odprava fizičnih ovir v okolju 
javne površine, zagotavljanje prilagoditev in 
oznak v prometu 

- javna parkirna mesta, zagotavljanje prehodnih 
javnih površin za nemoteno gibanje oseb z 
oviranostmi 

- prireditve 
- ohranitev brezplačnega parkiranja pred MONG 

oz. v MONG 
- izvajanje individualnih prevozov za invalide na 

vozičkih 
- javni transport – v mestnem prometu, javni 

prevozi za prevoz invalidov na vozičkih in 
seznorno oviranih  

- odpravljanje arhitektonskih ovir – dostopnost 
do zdravstvenih storitev ambulant v Mestni 
občini Nova Gorica 

- odpravljanje arhitektonskih ovir za invalide s 
senzoričnimi omejitvami vida v prostorih 
zdravstvenega doma v Novi Gorici in Dornberku 

 
Cilj 13. Vključenost invalidov v oblikovanje politike in 
načrtovanje invalidskega varstva ukrep 
 

- Spodbujanje in zagotavljanje sodelovanja pri 
pripravi občinskih dokumentov, ki se tičejo tudi 
področja invalidov 

 
Cilj 14: Akti občine, ki urejajo vprašanja za uresničevanje 
pravic oseb z oviranostmi 
 

- Obravnava letnih načrtov investicij 
- Obravnava proračuna občine 
- Obravnava odlokov o dodelitvi koncesij 
- Za javne storitve 
- Trajnostna urbana strategija 

✓ 
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2.2 Korak 2: Ocena vpliva širšega okvira 
 
Namen tega koraka je pregledati predpise, tokove sredstev in strategije prometnega in razvojnega 
načrtovanja na regionalni, državni in evropski ravni. Trenutno že poteka veliko aktivnosti na regionalni 
in državni in evropski ravni. Smiselno je, da se ukrepi in priložnosti vključijo v CPS.  
 

Preglednica 2 vsebuje pregled regionalnih in državnih strateških dokumentov. ✓ pomeni, da je načelo 

trajnosti vključeno in upoštevano, X pomeni, da načelo trajnosti ni vključeno in upoštevano, ✓ X pa pomeni, 

da je načelo trajnosti sicer vključeno, a ni v celoti upoštevano v izvedbenem delu. Preglednica 3 vsebuje 
pregled evropskih strateških dokumentov. 
 
Preglednica 2: Seznam in opis obstoječih regionalnih in državnih strateških dokumentov 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno načelo 

trajnosti? 

PROMET 2014 Občine 
Mestna 
občina Nova 
Gorica, 
Šempeter - 
Vrtojba, 
Renče 
- Vogrsko, 
Miren - 
Kostanjevica, 
Kanal ob 
Soči, 
Brda ter 
Gorica. 

Celostna prometna strategija Čezmejne 
goriške regije - Vizija optimalno povezane 
regije 
 
Skupna strategija za območje občin Mestna 
občina Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, 
Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, 
Kanal ob Soči, Brda ter Gorica. 
 
Dokument je nastal v okviru projekta 
PUMAS, “Trajnostno regionalno 
načrtovanje mobilnosti v alpskem 
prostoru.” Gre za evropski projekt v okviru 
območja Alp, katerega izhodišče je, da se 
mesta in regije na področju urbane 
mobilnosti srečujejo s podobnimi izzivi: 
omejena sredstva za gradnjo prometne 
infrastrukture, pretirana uporaba 
osebnega avtomobila, sorodni razlogi za 
zastoje, slabšanje kakovosti zraka, 
negativni vplivi prometa na zdravje, 
neučinkovito institucionalno sodelovanje 
za doseganje dolgoročnih rešitev, 
nesodelovanje med mesti in njihovim 
zaledjem, pomanjkanje integriranega 
pristopa k načrtovanju mobilnosti ter 
prostorskega razvoja. 
 
Vizija: Varen in navdihujoč prostor za vse 
prebivalce 
Čezmejna goriška regija bi lahko postala 
zgled sodobno organizirane regije. Postala 
bi živahno, privlačno območje s celovito 
oziroma pametno stkano mrežo različnih 
oblik prevozov, ki bi omogočala ponudbo 
vseh potovalnih načinov brez vpliva 
administrativnih meja. Tako zasnovan 
sistem ne bi več omejeval, temveč ponujal 
nove možnosti dostopa, potovanja, 
druženja, poslovanja, rasti ter bivanja. 
 
Strateški cilji Čezmejne goriške regije: 

✓ 
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1. zadovoljni prebivalci, 
2. visoka kakovosti bivanja, 
3. pozitivni demografski trendi, 
4. uravnotežena dostopnost, 
5. privlačnost za investicije. 

 
Strateški stebri: 
 

 Vzpostavitev celostnega 
prometnega načrtovanja 

 Uveljavitev hoje kot 
pomembnega potovalnega 
načina 

 Oblikovanje pogojev za 
izkoriščanje potencialov 
kolesarjenja 

 Razvoj privlačnega javnega 
potniškega prevoza 

Sprememba navad uporabnikov 
motoriziranega prometa 

RAZVOJ 2015 Posoški 
razvojni 
center 

Regionalni razvojni program Severne 
Primorske (Goriške razvojne regije) 2014–
2020 
 
Razvojne prioritete:  
 

 Dvig konkurenčnosti, inovativnosti in 
zaposlitvenih možnosti v regiji 

 Izboljšanje kakovosti življenja 

 Trajnostni okoljski, prostorski in 
infrastrukturni razvoj regije 

 
Cilj prioritete je zagotoviti optimalno 
varstvo okolja in skladen prostorski razvoj 
regije ter zagotavljati uravnoteženo 
infrastrukturno opremljenost regije.  
 
Regionalna razvojna strategija podpira 
trajnostni prostorski razvoj in sicer z 
namenom:  
- racionalnega in učinkovitega 

prostorskega razvoja (izkoristek 
notranjega potenciala naselij, 
degradiranih urbanih območij, 
prilagoditev okoljskim in omejitvam, 
preudarno ravnanje z naravnimi viri),  

- razvoja policentričnega omrežja mest in 
drugih naselij (krepitev vloge središč v 
policentričnem omrežju ter s tem 
krepitev konkurenčnosti predvsem 
Nove Gorice v evropskem prostoru),  

- povezanega in usklajenega razvoja 
prometnega in poselitvenega omrežja 
ter izgradnja gospodarske javne 
infrastrukture,  

✓ 
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- skladnega regionalnega razvoja z 
namenom dopolnjevanja funkcij 
urbanih in podeželskih območij,  

- izkoristka kulturne raznovrstnosti 
(dediščine), biotske raznovrstnosti in 
varovanih območij kot razvojnega 
potenciala.  

 
Ukrepi:  
U2: Krepitev dostopnosti in trajnostne 
mobilnosti v podporo konkurenčnosti 
regije  
 
Poleg zagotavljanja ustrezne prometne 
infrastrukture je potrebno zagotoviti 
ustrezno prometno povezanost regije v 
smislu zagotavljanja trajne mobilnosti. 
Poseben poudarek bo dan na izboljšanje 
dostopnosti in razvoj celostne trajnostne in 
dostopne mobilnosti v mestih ter 
izboljšanje izvajanja javnega potniškega 
prometa. 
Vodilo regije v okviru aktivnosti trajnostne 
mobilnosti in razvoja prometne 
infrastrukture je zadovoljiti potrebe vseh 
delov regije po mobilnosti in obenem 
zmanjšati promet ter zagotoviti ustrezno 
prometno povezanost za krepitev 
konkurenčnosti vseh delov regije in varno 
prometno infrastrukturo. Z ukrepi 
prometne politike in investicijskimi posegi 
želimo zagotoviti, da je potreba vsakogar 
po premikanju zadovoljena, vendar ob 
nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, 
tveganju in porabi naravnih virov. 
 
Projekti v Novi Gorici: 
A1P2: Razvoj regionalnega kolesarskega 
omrežja (2014-2020, 12 mio EUR) 
A1P3: Projekti krepitve trajnostne 
mobilnosti (Načrt trajnostne mobilnosti in 
prometne strategije, urejanje mirujočega 
prometa, peš con,…) (2014-2020, 9,75 mio 
EUR) 
 

PROMET 2006 Vlada RS Resolucija o prometni politiki Republike 
Slovenije  
(Intermodalnost: čas za sinergije) 
 
Z dokumentom si Slovenija zastavlja izziv, 
da bo postala logistično in distribucijsko 
središče za srednjo Evropo. Dokument 
opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za 
doseganje ciljev in ključne nosilce 
prometne politike. Za izvedbo tega 
dokumenta bo vlada pripravila izvedbene 
dokumente, v katerih bo določila merljive 

✓ 



 

15 
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA - POROČILO O 1. FAZI: ZAGON PROCESA 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno načelo 

trajnosti? 

in konkretne cilje ter aktivnosti za njihovo 
doseganje, pristojnosti in odgovornosti, 
izvajalce aktivnosti in finančno časovno 
perspektivo. 
 

PROSTOR  Vlada RS Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) 
 
Dokument določa vrste prostorskih aktov, 
njihovo vsebino in medsebojna razmerja 
ter postopke za njihovo pripravo in 
sprejem. Ureja tudi opremljanje stavbnih 
zemljišč ter vzpostavitev in delovanje 
prostorskega informacijskega sistema. 
 

✓ 

PROMET 2015 Vlada RS Strategija razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji 
 
Vlada RS je na svoji seji juliju 2015 sprejela 
Strategijo razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji. V tem dokumentu je glede 
»Trajnostne mobilnosti« (poglavje 3.2.2.) 
opredeljeno naslednje: 
 
1. Trenutni položaj glede trajnostne 

mobilnosti in uporabe javnega 
potniškega prometa (JPP) je v 
Sloveniji slab, zato je izvajanje 
ukrepov, ki vodijo k trajnostni 
mobilnosti v obdobju 2014–2020, ena 
od glavnih prednostnih nalog MzI. 

2. Z uvajanjem trajnostne mobilnosti na 
vseh ravneh želimo pomembno 
prispevati k zmanjšanju negativnih 
vplivov prometa na okolje, izboljšanju 
kakovosti življenjskega prostora na 
urbanih območjih in prometne 
varnosti ter povečanju mobilnosti 
prebivalstva z odmaknjenih območij. 

 
Slovenija si prizadeva za trajnostno 
mobilnost zato, da se ta trend 
povečevanja osebnega motornega 
prometa obrne z zagotovitvijo dostopnosti 
z javnimi prevoznimi sredstvi oz. 
zagotavljanjem pogojev za trajnostno 
mobilnost, ki vključuje tudi pešačenje in 
kolesarjenje. Hkrati je pri motornem 
prometu potrebni spodbujati uporabo 
alternativnih energetskih virov ter 
hibridnih in električnih vozil. 
 
Za izboljšanje javnega potniškega prometa 
se bo uveljavil razvoj celostne trajnostne 
in dostopne mobilnosti v mestih, uvedene 
bodo napredne tehnologije za 
učinkovitejše spremljanje in upravljanje 

✓ 
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tega prometa. Poleg ustreznih 
infrastrukturnih pogojev za delovanje 
integriranega javnega potniškega prometa 
se bo treba lotiti celovitih rešitev z 
uporabo smernic za izdelavo celostnih 
prometnih strategij. 
 
Sinergije z zgraditvijo infrastrukture bodo 
zagotovljene z izborom tistih 
projektov/ukrepov, ki bodo kazali največje 
sinergijske učinke na ravni kazalnikov 
onesnaženosti (zrak) in mobilnosti 
(potniški km). 
 
V omenjeni strategiji so podane tudi 
ugotovitve problemov in predlogi 
ukrepov, in sicer glede kolesarskega 
prometa (4.4.3.4). Podan je predlog 
ukrepov, ki bi kolesarskemu prometu 
omogočil ustrezen razvoj. Prednostne 
naloge razvoja celotnega kolesarskega 
omrežja v Republiki Slovenji so: 
 
- Kolesarske povezave, ki zagotavljajo 

trajnostno mobilnost in 
intermodalnost: 
o izboljšati mestne in primestne 

kolesarske povezave z javnim 
avtobusnim in železniškim 
prevozom ter s tem vplivati na 
spremembo izbire prometnega 
sredstva v korist kolesarjev v 
mestih in primestnih območjih. 
Vzpostavitev sistema »parkiraj in 
se pelji« z zgraditvijo parkirišč na 
obrobju naselij, krepitvijo javnega 
potniškega prevoza, vključno z 
uporabo javnih koles…, 

o zagotoviti ustrezno prometno 
varnost kolesarjev, 

o zmanjšati neugodni vpliv na 
okolje. 

 
- Državno kolesarsko omrežje: 

o zagotoviti povezavo z 
mednarodnim kolesarskim 
omrežjem, 

o zagotoviti povezanost države tudi 
s kolesarskimi povezavami, 

o zagotoviti ustrezno prometno 
varnost kolesarjev, 

o upoštevati tržno usmerjen pristop 
in pomen turizma. 

 
Nova Gorica je določena kot središče 
državnega pomena in skupaj s Šempetrom 
pomembno zaposlitveno središče. Cilj 
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regije je izboljšati povezanost Bovca, 
Tolmina in Cerknega z Novo Gorico in 
Ljubljano. Goriška pokriva goriško 
statistično regijo, v kateri je glavna težava 
dostopnost doline Soče do regionalnega 
središča Nove Gorice in osrednje Slovenije 
(4. razvojna os).  
 
Za Novo Gorico so bile analizirane razmere 
na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, 
in sicer v popoldanskih koničnih urah na 
povprečni delovni dan in v času 
povečanega prometa med turistično 
sezono. Na nekaterih delih omrežja v Novi 
Gorici namreč nastajajo zgostitve prometa 
in zastoji. S tem so povezane tudi 
čezmerne emisije v bivalnem okolju. 
Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje 
vplivov na okolje, še posebno v bivalnih 
okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s 
prometom, je eden od glavnih strateških 
ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne 
ceste, s katero se ustvari 
ustrezna pretočnost za daljinski in ciljno-
izvorni promet v mestu. Prav tako se 
zagotovijo ustreznejše razmere v bivalnem 
okolju. 
 

PROMET 2012 MzI Smernice za pripravo Celostne prometne 
strategije 
 
Dokument podaja navodila za pripravo 
tega poročila. Poudarek je na celostni 
obravnavi se pravi povezavi vseh vrst 
prometa in obravnavanje vseh sektorjev in 
ravni družbe. Prometno načrtovanje se 
načrtuje celostno v smislu, da se ne sledi 
zgolj cilju po premiku ljudi iz točke A do 
točke B, temveč se pri strateškem 
načrtovanju upošteva predvsem cilj po 
boljši kakovosti bivanja. Povedano 
drugače pri načrtovanju se upoštevajo tudi 
eksterni stroški ki nastanejo zaradi emisij v 
prometu (hrup, zrak) ter ostali dejavniki, ki 
vplivajo na zdravje, počutje ter varnost 
prebivalcev urbanih območij. Pomemben 
vidik celostne prometne strategije je tudi 
vključevanje javnosti pri strateškem 
načrtovanju. 
 

✓ 

MOTORNI 
PROMET 

2006 Vlada RS Zakon o prevozih v cestnem prometu 
(ZCP-2) 
 
Ta zakon določa pogoje in način 
opravljanja prevozov potnikov in potnic in 
blaga v notranjem in mednarodnem 
cestnem prometu ter organe, pristojne za 

✗ 
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izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega 
zakona. 
 

JAVNI 
POTNIŠKI 
PROMET 

2004 Vlada RS Uredba o koncesijah za opravljanje 
gospodarske javne službe izvajanja 
javnega linijskega prevoza potnikov v 
notranjem cestnem prometu 
 
S to uredbo se določa vrsto in obseg 
storitev, pogoje za njihovo zagotavljanje in 
način opravljanja gospodarske javne 
službe (v nadaljnjem besedilu: GJS) 
javnega linijskega prevoza potnikov v 
notranjem cestnem prometu, ki jih 
zagotavlja kot javno dobrino z 
gospodarsko javno službo. 
 

✗ 

KOLESARSKI 
PROMET 

2005 Ministrstvo 
za promet: 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
ceste 

Zasnova državnega kolesarskega omrežja 
v Republiki Sloveniji 
 
Osnovni namen publikacije je na podlagi 
najnovejših dognanj izboljšati program za 
kolesarski promet, ki bo pospeševal 
kulturno zavest, uporabo in prednosti 
kolesarstva, kjer koli bo to lahko ustrezna 
alternativa motornemu prometu, ki bo 
določal strategijo, naloge, cilje in ukrepe, 
potrebne za razvoj državnega kolesarskega 
omrežja ter prednosti, dinamiko in način 
izgradnje, vire financiranja ter način 
vzdrževanja kolesarskih površin. 
Nacionalna strategija kolesarskega 
prometa bo temeljito spremenila 
dosedanje pojmovanje kolesarske 
problematike. Spodbujala bo uporabo 
koles in poudarila prednosti kolesarstva, 
kjer koli bo to lahko ustrezna alternativa 
motornemu prometu. Določala bo 
strategijo, naloge, cilje in ukrepe, potrebne 
za razvoj državnega kolesarskega omrežja. 
Določala bo tudi prednostne naloge, 
dinamiko in način izgradnje, vire 
financiranja ter način vzdrževanja 
kolesarskih površin. 

✓ 

RAZVOJ - Služba Vlade 
RS za razvoj 
in evropsko 
kohezijsko 
politiko 

Strateški razvojni okvir Slovenije je bil 
nazadnje definiran v Strategiji razvoja 
Slovenije za obdobje 2005 – 2013. Ker je 
veljavnost dokumenta potekla, je 
Slovenija pristopila k pripravi novega 
krovnega strateškega dokumenta - 
dolgoročne strategije razvoja Slovenije, ki 
je trenutno v izdelavi.  
 

✓ 

PROSTOR - Ministrstvo 
za okolje in 
prostor 

Ministrstvo pristojno za prostor je v letu 
2013 začelo z aktivnostmi prenove 
prostorske politike in pripravo nove 

✓ 
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prostorsko razvojne strategije do leta 
2050 (v nadaljevanju SPRS 2050). SPRS 
2050 bo temeljni dolgoročni prostorsko 
razvojni dokument Republike Slovenije s 
cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega 
razvoja do leta 2050, ki bo vključevala 
izzive prihodnjega razvoja družbe. 
 
Trajnostni prostorski razvoj je temeljno 
načelo in vodilo, ki mu Slovenija sledi pri 
usmerjanju prostorskega razvoja v 
Slovenij, in izhaja iz tega, da je prostor 
omejena dobrina, ki terja skrbno 
usklajevanje javnih koristi in zasebnih 
interesov ter dolgoročno naravnano 
prostorsko načrtovanje. 
  
Zastavljene prioritete prostorskega razvoja 
v Sloveniji so enakovredna vključenost 
Slovenije v evropski prostor, policentrični 
urbani sistem in regionalni prostorski 
razvoj, kakovostni bivalni pogoji, vitalna in 
urejena mesta, usklajen razvoj širših 
mestnih območij, povezan in usklajen 
razvoj prometnega in poselitvenega 
omrežja ter izgradnja gospodarske javne 
infrastrukture, vitalnost in privlačnost 
podeželja, krepitev prepoznavnosti 
kakovostnih naravnih in kulturnih 
značilnosti krajine ter prostorski razvoj v 
območjih s posebnimi potenciali in 
problemi.  
  

 
Preglednica 3: Seznam in opis obstoječih evropskih dokumentov 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Uporabnost podatkov 
(dobra/zmerna/slaba) 

PROMET 2011 EU Bela knjiga, Načrt za enotni evropski 
prometni prostor 
 
Dokument obravnava pripravo evropskega 
prometnega prostora na prihodnost 
predvsem z vidika trajnosti in učinkovitosti. 
V dokumentu so podane smernice in 
strategije za bodoči prometni prostor.  
 
Glavne točke dokumenta : 

 Priprava evropskega prometnega 
prostora na prihodnost. 

 Vizija za konkurenčen in trajnosten 
prometni sistem. 

 Naraščanje prometa in podpiranje 
mobilnosti ob hkratnem doseganju cilja 
60-odstotnega zmanjšanja emisij. 

 Učinkovito osrednje omrežje za 
multimodalna medkrajevna potovanja in 

Zmerna 
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promet. 

 Enaki konkurenčni pogoji na svetovni 
ravni za potovanja na dolge razdalje in 
medcelinski tovor. 

 Čist mestni promet in dnevna migracija 

 Deset ciljev za konkurenčen in z vidika 
virov učinkovit prometni sistem: merila 
za doseganje ciljnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 60 %. 

 Strategija – kaj je treba storiti 

 Enotni evropski prometni prostor 

 Inovacije za prihodnost – tehnologija in 
obnašanje. 

 Moderna infrastruktura, pametno 
določanje cen in pametno financiranje 

 Zunanja razsežnost. 
 

PROMET 2013 EU Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Skupaj h konkurenčni in z viri 
gospodarni mobilnosti v mestih 
 
Urbana območja prispevajo 23 % vseh emisij 
CO2 iz prometa, zato se morajo še bolj 
potruditi in prispevati k 60 % znižanju 
toplogrednih plinov, kot je omenjeno v Beli 
knjigi iz leta 2011. Zaradi višje gostote 
poselitve in večjega deleža kratkih poti 
imajo mesta večji potencial za prehod v 
nizko-ogljičen prometni sistem s 
spodbujanjem hoje, kolesarjenja, javnega 
prometa ter vozil za alternativni pogon.  
 
Cilj sporočila je okrepiti podporo evropskim 
mestom pri spopadanju z izzivi mobilnosti v 
mestih, da se zagotovi trajnostni razvoj in 
izpolnitev ciljev glede konkurenčnega in z 
viri gospodarnega evropskega prometnega 
sistema. Evropska komisija bo zato okrepila 
podporne ukrepe za trajnostno mobilnost v 
sektorjih z evropsko dodano vrednostjo, kot 
na primer izmenjava izkušenj in predstavitev 
najboljših praks:  

- primerni ukrepi za razširjanje 
najboljših praks, posebni portali in 
oblikovanje skupine evropskih 
strokovnjakov,  

- omogočanje usmerjene finančne 
podpore z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter iz strukturnih 
skladov, Evropskega socialnega 
sklada ter drugih razpoložljivih 
skladov, 

- podpora raziskavam in inovacijam: 
pobuda Civitas 2020 bo v okviru 

Zmerna 
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programa Obzorje 2020 omogočila 
mestom, podjetjem, univerzam in 
drugim deležnikom, da razvijejo in 
preskusijo nove pristope za izzive 
mobilnosti v mestih. 

- Komisija poziva države članice, naj 
ustvarijo prave pogoje, da bi lahko 
mesta in metropole pripravile in 
izvajale svoje celostne prometne 
strategije v mestih. To je glavna 
točka, ki jo obravnava Komisija.  

- Komisija podaja vrsto konkretnih 
priporočil za usklajeno delovanje 
vseh ravni upravljanja ter javnega in 
zasebnega sektorja pri štirih vidikih: 
- mestna logistika, 
- predpisi o dostopu, 
- izvajanje rešitev na podlagi 

inteligentnih prometnih 
sistemov, 

- varnost v mestnem cestnem 
prometu. 

 

RAZVOJ 2014 EU Operativni program za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
 
Izdelava celostnih prometnih strategij je 
predvidena v Operativnem programu za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020. V Operativnem 
programu je opredeljenih 14 prednostnih 
osi. Obravnavana investicija je skladna s 
prednostno osjo številka 4 »Trajnostna raba 
in proizvodnja energije in pametna 
omrežja« in prednostno naložbo št. 4.4. 
»Spodbujanje nizko-ogljičnih strategij za vse 
vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih. 
 
V okviru te prednostne naložbe so podpore 
namenjene aktivnostim, ki zmanjšujejo 
vplive osebnega prometa na kakovost zraka 
in uravnavajo naraščajoče potrebe po 
mobilnosti z izboljšavami na področju 
trajnostne mobilnosti, kar prispeva k večji 
kakovosti bivanja. Naložbe v trajnostno 
urbano mobilnost bodo sledile celostnemu 
pristopu in temeljile na celostnem konceptu 
mobilnosti za mesta ali funkcionalna urbana 
območja, ki pokrivajo vse relevantne načine 
mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP 
in drugih alternativnih oblik trajnostne 

Zmerna 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Uporabnost podatkov 
(dobra/zmerna/slaba) 

mobilnosti) in ukrepe za njihovo 
spodbujanje. 
 
Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in manjše emisije PM10 iz prometa v 
urbanih območjih in njihovem širšem 
zaledju se bodo za mesta in regije izdelale 
celostne prometne strategije, s katerimi 
bodo definirani prioritetni ukrepi trajnostne 
mobilnosti na nivoju občine ali regije, ki se 
bodo financirali iz KS in ESRR. 
 

RAZVOJ 2009 EU Strategija Evropske unije za trajnostni 
razvoj 
 
Trajnostni razvoj je opredeljen kot eden 
glavnih dolgoročnih prednostnih ciljev EU. 
Prenovljena strategija Evropske unije za 
trajnostni razvoj iz leta 2006 je okvir za 
dolgoročno vizijo trajnosti, v kateri se 
gospodarska rast, socialna kohezija in 
varstvo okolja skupno razvijajo in vzajemno 
podpirajo. V prometnem sektorju poraba 
energije in emisije toplogrednih plinov še 
naprej naraščajo. Čeprav so v potniškem 
prometu vidni znaki prekinitve povezave 
med obsegom prometa in gospodarsko 
rastjo, je bilo na primer v 2009 povečanje 
tovornega prometa hitrejše od povečanja 
BDP. Hrup in onesnaženost zraka zaradi 
prometa resno škodujeta zdravju in sta še 
vedno pereči vprašanji v vsej EU. Pri 
oblikovanju prometne politike EU je treba 
upoštevati vse vidike trajnostnega razvoja 
(kot so emisije, hrup, zasedanje zemljišč in 
biotska raznovrstnost) ter vse ukrepe 
zasnovati na dolgoročni viziji za trajnostno 
mobilnost ljudi in blaga, ki vključuje celotni 
prometni sistem, ter na prizadevanjih na 
ravni EU, nacionalni ravni in regionalni ravni, 
ki se med seboj dopolnjujejo. Eden od 
dolgoročnih ciljev strategije je premostitev 
regionalnih razlik, prekinitev povezave med 
gospodarsko rastjo in rastjo prometa ter 
razvoj okolju in zdravju prijaznega prometa. 
Med ukrepi predvideva zaračunavanje 
uporabe infrastrukture, spodbujanje 
alternativ motornemu prometu ter vozil, ki 
porabijo manj energije. 
 

Zmerna 
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2.3 Korak 3: Samoocena  
 
Samoocena služi prepoznavanju prednosti in slabosti občine z vidika prometnega načrtovanja pa tudi 
dejavnikov, ki vplivajo na proces načrtovanja. V tem koraku se analizira status različnih elementov 
prometnega načrtovanja, dejavnike razvoja prometa in njegove ovire ter obseg socialne izključenosti. 
Del te samoocene je bil analiziran v Sklopu C, Korak 1: Analiza izzivov in priložnosti. Ker pa mora 
samoocena upoštevati potrebe celotne skupnosti, je bila sprva izvedena v sklopu ene delavnice in dveh 
javnih razprav: 
 
- 1. delavnica s strokovno skupino in občinsko upravo MONG 12.10.2016, 
- 1. javna razprava s strokovno skupino in delovno skupino pod naslovom "Kako prostor vpliva na 

nas, naše življenje in zdravje" 12.10.2016, 
- 2. javna razprava pod naslovom "Javni prostor, dostopen za vse" 26.10.2016. 
 
V sklopu delavnice in javnih razprav je bilo ocenjeno trenutno stanje prometa s širšega, strokovnega in 
osebnega vidika udeležencev. Obravnavane so bile tematike razpoložljivosti, dostopnosti in ustreznosti 
infrastrukture, problem socialne izključenosti ter podobno. 
 
Lahko rečemo, da je bilo že kar nekaj pozitivnih korakov storjenih v MONG, vendar na vseh področjih 
prometa obstaja želja po nadaljnjih izboljšavah trajnostne mobilnosti ter pristopa k prometnemu 
načrtovanju. Potek in izsledki delavnic in javnih razprav so v prilogah. 
 
Dodatno je bila samoocena izvedena z intervjuji širše delovne skupine, širša javnost pa je mnenje 
izrazila preko anketnih vprašalnikov. Analize in izsledki so v prilogah. 
 
V okviru analize statusa različnih elementov celostnega načrtovanja prometa je bilo ugotovljeno, da je 
Nova Gorica naredila že veliko pomembnih korakov glede načrtovanja trajnostne mobilnosti, kar se 
odraža tako na strateškem kot izvedbenem nivoju. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da obstaja še precej 
potenciala z vidika integracije z ostalimi področji, vključevanja javnosti, spremljanja in vrednotenja ter 
načrtovanja ukrepov v skladu z zastavljenimi strateškimi cilji. 
 

2.4 Korak 4: Pregled razpoložljivih virov 
 
Izvajalec je že v ponudbi in s podpisom pogodbe za izdelavo CPS zagotovil, da pokriva znanja vseh 
zahtevanih področij, in sicer za področje prometnega načrtovanja, področje prostorskega načrtovanja, 
področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi, področje oglaševanja in oblikovanja gradiv, 
področje pešačenja, področje kolesarjenja in področje javnega potniškega prometa. Izvajalec je 
preveril tudi znanje, ki ga ima na voljo naročnik. Občinska uprava je enovita in šteje 92 zaposlenih, za 
pripravo CPS pa so tudi zagotovljena vsa osnovna znanja za načrtovanje prometa (vodstvena, tehnična, 
operativna). Oba, tako izvajalec kot naročnik kot del strokovne skupine skrbita, da je kader pravilno 
usposobljen in sposoben kakovostno in pravočasno izpeljati vse načrtovane aktivnosti. Vseeno pa se je 
pokazala podhranjenost v smislu števila zaposlenih na Oddelku za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo ter želja po kadrovskih okrepitvah. 
 
Analizirani so bili realizirani proračuni MONG za leta 2013, 2014 in 2015. Ugotovljeno je bilo, da je bilo 
v letu 2013 za promet oziroma mobilnost namenjenih 4,36 mio EUR, leta 2015 7,04 mio EUR ter leta 
2015 4,41 mio EUR. Izdatek za izdelavo CPS je del proračuna za leto 2016.  
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Izvajalec se je v pogodbi za izdelavo CPS obvezal, da bo dela za izdelavo CPS opravil po predračunu, ki 
je bil sestavni del izvajalčeve ponudbe. Določena vrednost del znaša 69.264,00 EUR brez DDV oz. 
84.502,08 EUR z DDV. Izvajalec sklepa, da sredstva, ki jih je naročnik namenil za ukrepe spodbujanja 
trajnostne mobilnosti, ne bo zmanjšal, ampak bodo enaki ali pa se bodo celo povečali v primerjavi s 
preteklimi leti. To vključuje tudi odhodke, ki niso zajeti pod postavko Cestni promet in infrastruktura, 
na primer šolski prevozi, prometna varnost in evropski projekti na temo trajnostne mobilnosti.  
 
Sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti iz EU sredstev bo v višini: 
- 26 mio EUR KS (85 % EU, 15 % SLO) in 
- 21 mio EUR ESSR (80 % EU, 20 % SLO (samo za mestne občine). 
 
Seznam predvidenih ukrepov, ki bodo financirani iz EU sredstev v sklopu CPS: 
- varni dostopi do postaj in postajališč JPP, 
- stojala in nadstrešnice za kolesa, 
- sistem P+R, 
- postajališča JPP, 
- pločniki, kolesarske steze, 
- ukrepi trajnostne parkirne politike, 
- omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet, 
- zelena mestna logistika, 
- sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti in 
- izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti. 
 

2.5 Korak 5: Opredelitev časovnega načrta 
 
Priprava CPS za MONG sledi sklopom in korakom procesa izdelave, kot je opisano v Smernicah za 
pripravo celostne prometne strategije (glej Sliko 1) ter je v skladu s priporočili Ministrstva za 
infrastrukturo kot vira financiranja. Priprava CPS bo trajala približno eno leto, v katerem bodo izvedeni 
vsi vsebinski sklopi potrebni za pripravo CPS. Strokovna skupina se je uvodnem sestanku strinjala, da 
bo akcijski načrt z ukrepi oblikovan za obdobje 2017-2022.  
 
Izvajalec je v fazi načrtovanja poteka izdelave CPS MONG upošteval Smernice za pripravo Celostne 
prometne strategije.  
 
Terminski načrt je v razdeljen v tri faze, in sicer fazo 1 (faza postavitve temeljev in faza analize stanja), 
faza 2 (faza opredelitve vizije in prioritet ter faza izbire ukrepov) in fazo 3 (faza načrtovanja izvajanja 
CPS MONG, faza sprejema CPS MONG, faza po sprejemu strategije na občinskem svetu). V prilogi je 
priložen terminski načrt, ki kaže, da je izvajalec izpolnil obveznosti prve faze. Terminski načrt se bo v 
naslednjih fazah dopolnjeval in nadgrajeval vse do zaključka projekta. 
 
Časovni okvir izvajanja posameznih ukrepov se določi skladno s potrditvijo vizije. 
 
Zaključek in sprejem strategije je predviden v maju 2016. Tekom treh let od sprejema CPS MONG se 
predvidi preverjanje učinkovitosti ukrepov. Po županskih volitvah v letu 2018 se ob soglasju politike 
predvidi posodobitev projekta CPS. 
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2.6 Korak 6: Opredelitev ključnih deležnikov 
 
MONG se zaveda, da je vključenost deležnikov ključna pri pripravi kakovostne CPS, saj se tako lahko 
prepozna in aktivno vključi različne poglede in mnenja tako strokovne kot splošne javnosti. 
Vključevanje deležnikov je pomembno v vseh fazah priprave CPS, na primer tako pri prepoznavanju 
izzivov in priložnosti in pri določanju vizije kot tudi pri opredelitvi prioritet in ukrepov. Konsenz v fazi 
priprave CPS je pomemben zlasti kasneje v fazi izvedbe ukrepov, saj bo pomembno prispeval h 
kakovostni in celostni izpeljavi akcijskega načrta, ki je odvisna od politične podpore.  
 
Na začetku procesa priprave CPS je izdelovalec skupaj z naročnikom oblikoval seznam ključnih 
deležnikov, da bi zagotovil pogoje za uspešni pripravo projekta in dosegel oblikovanje kakovostne CPS.  
K sodelovanju in sooblikovanja projekta so povabljeni tudi deležniki na državni ravni (zveze, društva in 
mediji), regionalni ravni (predstavniki sosednjih občin, vključno z italijansko Gorico) in občinski ravni 
(predstavnike policije, vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtec, osnovne šole, srednje šole, višje in visoke 
šole, visokošolsko in raziskovalno središče), zdravstvenih ustanov, civilnih iniciativ, zainteresiranih 
društev in organizacij (npr. mladinski center, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, 
turistična zveza, večja nakupovalna središča, svet invalidov ipd.), predstavnike občinskih odborov, 
svetnike, mestno redarstvo, predstavnike izvajalcev javnega potniškega prometa predstavnike 
gospodarstva (večja oz. pomembnejša podjetja).  
 
V proces izdelave je vključena delovna skupina, ki jo sestavljajo izvajalec, naročnik (strokovna skupina) 
ter nekateri predstavniki identificiranih deležnikov. Delovna skupina je bila formirana septembra 2016, 
prva delavnica z delovno skupino je potekala 12.10.2016, načrtovane so še tri delavnice. Seznam članov 
delovne skupine je v prilogi. Drugi deležniki, ki niso člani delovne skupine, so bili vključeni v proces 
priprave CPS skozi intervjuje.    
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3. SKLOP B: OPREDELITEV PROCESA 
 

3.1 Korak 1: Opredelitev območja in odgovornosti 
 
Zaradi narave priprave in financiranja CPS ter ciljev CPS za MONG CPS pokriva celotno območje občine, 
saj tu nastaja večina prometnih tokov, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 4.1.2.5 Delovne 
migracije. Vseeno pa se preko anket, intervjujev, javnih razprav in delavnic v proces priprave vključuje 
tudi deležnike iz sosednjih občin.  
 
Predvsem je pomembno sodelovanje s sosednjo občino Šempeter-Vrtojba, ki je del funkcionalne regije 
in ki izdeluje svojo CPS. Obstoječe sodelovanje s to občino je dobro, saj brezplačni mestni avtobusni 
promet poteka med obema občinama, povezani pa sta tudi kolesarsko stezo. Poleg tega sta obe občini 
sodelovali pri pripravi regionalne CPS. Dodatno je potrebno okrepiti sodelovanje z italijanskim mestom 
Gorica, zato so njihovi predstavniki med identificiranimi ključnimi deležniki. Vse te tri občine so del 
EZTS - GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje). Ključni deležniki so bili k sodelovanju pri 
izvedbi intervjujev, na delavnici delovne skupine, na javnih razpravah, vključevati pa jih nameravamo 
tudi v prihodnjih dogodkih. Geografski obseg CPS je sicer omejen na območje Mestne občine Nova 
Gorica po RPE. Komunikacija z deležniki in redno obveščanje o dogodkih in aktivnostih ter vabilo k 
sooblikovanju so ključnega pomena za uspeh CPS. 
 

3.2 Korak 2: Koordinacija politik in celosten pristop k načrtovanju 
 
Že v Sklopu A so bile predstavljene ključne politike in strateški dokumenti MONG (Preglednica 1) ter 
na višji ravni (Preglednici 2 in 3), ki nakazujejo najbolj pomembne strateške usmeritve s področja 
okolja, razvoja in prostora in ostalih sektorjev, kot sta šolstvo in gospodarstvo, ki bodo upoštevani pri 
izdelavi CPS. Prav tako so bili v delovno skupino povabljeni tudi predstavniki teh sektorjev, zato da bi 
bili čim bolj vključeni v proces izdelave CPS. Poleg tega so bili na prvi delavnici med strokovno skupino 
in občinsko upravo udeleženi predstavniki vseh oddelkov z namenom podati samooceno tudi s 
področja koordinacije in integracije politik in načrtovanja. Takšno medsektorsko sodelovanje naj bi 
prineslo dodatne sinergije in okrepilo učinek predvidenih ukrepov. Poleg tega je kot vodja v strokovno 
skupino vključen tudi podžupan, g. Marko Tribušon, ki predstavlja vez med politiko, stroko in javnostjo. 
 

3.3 Korak 3: Načrtovanje vključevanja javnosti 
 
Izvajalec je v celoten proces izdelave CPS vključil občane in ostalo zainteresirano javnost, saj je tesno 
sodelovanje strokovne skupine z občani ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta. Deležniki vseh 
vrst so vključeni v proces načrtovanja od začetka do konca, saj le tako sooblikujejo CPS. Učinek 
vključevanja javnosti ima številne pozitivne učinke na povečanje kakovosti, uspešnosti, stroškovne 
učinkovitosti, transparentnosti, sprejetosti in legitimnosti celotnega prometnega načrtovanja v občini. 
Oblikovan je bil komunikacijski načrt, ki se nadgrajuje skladno s terminskim načrtom. Obveščanje in 
komuniciranje z javnostmi poteka skladno s 115. – 117. členom Uredbe 1303/2013/ES in z Navodili 
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 
programskem obdobju 2014-2020. Izbrana komunikacijska orodja so prilagojena različnim skupinam 
občanov. Za komunikacijo z javnostjo so objavljene novice na spletni strani občine, mlajša generacija 
je nagovorjena tudi na Facebooku. Vsa vabila za dogodke so bila objavljena na spletni strani, poslana 
pa so bila tudi po elektronski pošti. Občani so bili na dogodke vabljeni tudi preko oglasnih desk in 
krajevnih skupnosti. Izdelovalec namerava tesno sodelovati z zainteresirano javnostjo tudi v nadaljnjih 
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fazah CPS. V prilogi se nahajajo članki in objave, ki so bili objavljeni v različnih virih od začetka do 
zaključka prve faze. 
 

3.4 Korak 4: Dogovor o delovnem načrtu in vodenju 
 
Širše soglasje in podpora za proces priprave strategije sta bila sprejeta že z odločitvijo MONG, da 
pristopi k izdelavi CPS. Z namenom pridobitve nedvoumnih političnih pooblastil in podpore za sam 
proces priprave strategije izvajalec k vsem aktivnostim vabi in vključuje ključne deležnike. 
 
Na uvodnem sestanku je bila oblikovana strokovna skupina, ki jo sestavljajo občina/naročnik in 
izvajalec. Skrbnica pogodbe s strani naročnika je Andreja Trojar Lapanja, vodja projekta oziroma 
strokovne skupine je podžupan Marko Tribušon, strokovna koordinatorka s strani naročnika je vodja 
službe za okolje in prostor, Vanda Mezgec, odgovoren s strani izvajalca pa je g. Gregor Pretnar iz 
podjetja PNZ d.o.o.  
 
V sklopu izdelave CPS strokovna skupina za vsak dogodek posebej določa delovni načrt, ki temelji na 
terminskem načrtu z navedenimi mejniki za pripravo strategije in končno odobritev projekta. 
Odgovornosti glede vodstvenih postopkov in nalog so opredeljene že v ponudbi izvajalca in v pogodbi 
med izvajalcem in naročnikom. Podrobnosti glede posameznih izvedb pa se izvajalec in naročnik 
dogovarjata sproti za vsako posamezno aktivnost. Ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta je 
tesno sodelovanje strokovne skupine s ključnimi deležniki. Tako naročnik kot izvajalec sta predvidela, 
da zainteresiranost in odzivnost ključih deležnikov ne bo zadostna, zato je v fazi izpolnjevanja ankete 
predvideno nagrajevanje, ki bo spodbujalo sodelovanje, izvajalec pa skrbi, da so dogodki v sklopu CPS 
pojavljajo kontinuirano. Izvajalec zato spremlja napredek in uveljavljanje uresničevanja delovnega 
načrta in ga prilagaja spremembam. Prizadeva si tudi za nadgradnjo ali spremembo politik, med temo 
strategije vključuje intermodalnost. 
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4. SKLOP C: ANALIZA STANJA IN OBLIKOVANJE SCENARIJEV 
 

4.1 Korak 1: Analiza izzivov in priložnosti 
 
To poglavje je najbolj obsežno v Fazi 1, saj postavlja temelje za kasnejše postavljanje vizije, ciljev in 
prioritet na podlagi objektivnih podatkov in izhodišč. Analiza obsega tako kvantitativne kot tudi 
kvalitativne kazalce ter se poslužuje različnih virov podatkov, ki so omenjeni v poglavju o Metodologiji. 
Pri analizi so sodelovali tako notranji kot zunanji člani strokovne skupine, kar skupaj z lokalnim 
vpogledom v sliko prometnega sistema v MONG prinaša tudi zunanji pogled na prednosti in slabosti 
občine ter možnosti za izboljšave v prihodnje.  
 

4.1.1 Pregled obstoječih študij 
 
V sklopu izdelave naloge so bile pregledane in po potrebi upoštevane do sedaj izdelane študije, ki so 
navedene v preglednici. Predvsem so bile zelo uporabne študije, ki so bile izvedene v zadnjih petih 
letih, saj so starejše že nekoliko zastarele. Pomembno je poudariti, da se izvajalec CPS MONG ni 
opredeljeval glede kakovosti obstoječih študij ter predlaganih ukrepov v sklopu teh študij, temveč je le 
povzel ključne ugotovitve.  
 
Preglednica 4: Seznam in opis obstoječih študij na področju prometa  

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis študije 

Uporabnost 
podatkov 

(dobra/zmerna/ 
slaba) 

PROMET 2016 LOCUS 
prostorske 
informacijske 
rešitve d.o.o. 

Prometni načrt - Celostno urejanje vseh vrst prometa 
na širšem mestnem območju Nove Gorice  
 
V nalogi je zajeto širše mestno območje Nove Gorice, 
natančneje urbani deli naselij Nova Gorica, Solkan, 
Kromberk, Pristava in Rožna Dolina. 
 
Prometni načrt je dokument, ki obravnava obstoječe 
prometne javne površine na širšem mestnem območju 
Nove Gorice. Gre za evidentiranje problemov na 
obstoječih omrežjih vseh vrst prometa ter niz ukrepov 
za izboljšanje stanja, upoštevajoč predlagano 
urbanistično tipizacijo cest. 
 
Osnova za odločanje pri ukrepih je bila določitev 
urbanističnih tipov cest. Prometnice so, ne glede na 
lastništvo ali prometno kategorijo ceste (BCP), bile 
obravnavane glede na njeno urbano funkcijo. Analiza 
konfliktnih točk in predlogi ukrepov so bili izvedeni po 
omrežjih različnih vrst prometa. Na podlagi zajema 
stanja, analize stanja in določitve urbanističnega tipa 
prometnic, so bila določena konfliktna mesta po 
posameznih omrežjih in določeni ukrep po posameznih 
omrežjih. Za končno praktično uporabo je pripravljena 
pregledna tabela konfliktov in ukrepov, zbranih po 
krajevnih 
skupnostih in podrobneje po posameznih prometnicah. 
 
Prometni načrt sestavljata: 
 

Dobra 
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 tekstualni del 
o urbanistični tipi cest, 
o omrežja posameznih vrst prometa s 

konflikti in ukrepi, 
o zbirna tabela po prometnicah s 

konflikti in ukrepi. 

 grafični del 
o pregled vhodnih projektov, 
o urbanistični tipi cest, 
o 6 kart – omrežja posameznih vrst 

prometa. 
Tekstualni in grafični del se med seboj dopolnjujeta. 
Vsi podatki so izdelani tudi v aktivnih oblikah. 
 

ŠOLSKI 
PROMET 

2016 Društvo 
Gekolina 

Mobilnostni načrti za OŠ Trnovo, Frana Erjavca, 
Milojke Štrukelj, POŠ Trnovo 
 
V šolskem letu 2014/2015 je Društvo Gekolina v sklopu 
projekta Varno v šolo brez avta, v sodelovanju s 
partnerji - Mestno občino Nova Gorica ter Ustanovo BIT 
Planota – izdelalo Mobilnostni načrt za osnovne šole. 
Mobilnostni načrt je ena izmed osnovnih podlag za 
izvajanje promocije trajnostne mobilnosti in 
spodbujanje otrok k bolj zdravemu in aktivnemu 
prihodu v šolo. Mobilnostni načrt vsebuje potek šolskih 
poti, kolesarskih poti, linij mestnega in šolskega 
avtobusa. Del mobilnostnega načrta je tudi načrt šolskih 
poti, s katerim želimo učencem prikazati najvarnejšo 
pot v šolo in iz nje, jih opozoriti na bolj nevarne predele 
na njihovi šolski poti ter na ta način povečati njihovo 
varnost v samem prometu. 
 
Postopek izdelave mobilnostnega načrta je vključeval 
pogovor z ravnateljem, ogled šolskega okoliša in 
fotodokumentacijo prometno bolj izpostavljenih točk 
na šolski poti. Sledila je prostorska analiza in grafični 
izris šolskih poti na satelitskem posnetku s pomočjo 
geografskih informacijskih sistemov, natančneje s 
programom QGIS. Zemljevid smo nato posredovali 
Tehnično-strokovni komisiji, ki je bila ustanovljena v 
sklopu Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu prav za namen presoje šolskih poti. 
Tehnično-strokovna komisija je podala določene 
pripombe, ki so bile vključene v dokument 
mobilnostnega načrta. 
 
V sklopu projekta Varno v šolo brez avta je bila izvedena 
tudi analiza potovalnih navad učencev. Dokument 
vsebuje tudi poglavje o različnih tipih promocijskih akcij, 
ki so bodisi že bile izvedene v našem lokalnem okolju 
oziroma še bodo. Navedeni so predlogi različnih akcij in 
obstoječe povezave. Na koncu sledi še poglavje o 
zaključnih ugotovitvah in napotki ter priporočila za v 
prihodnje. 

Dobra 

PROSTOR, 
PROMET 

2016 Sadar + Vuga Solkan - Strokovne podlage za urejanje severnega dela 
 
Rešitev obravnava obvodni prostor Soče med HE Solkan 
na severu in Kajakaškim centrom ob državni meji na 
jugu območja kot krajinsko oz. zeleno os. V urbanem 

Zmerna 
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prostoru Solkana prepoznamo Soško ulico in njeno 
nadaljevanje v Cesto IX. Korpusa kot urbano os, ki 
povezuje severni del Solkana z južnim in v nadaljevanju 
v obe Gorici. 
 
V okviru urbane osi projekt vzpostavlja rdečo os razvoja, 
ki predvideva revitalizacijo starega jedra, ureditev in 
ozaveščanje o prometni kulturi, izgradnjo osrednjega 
prostora trga in parkirišča za potrebe obiska 
pokopališča ter nemoten potek protokolarnih (in drugih 
obredov), ki bodo potekali na tem koncu naselja. V 
okviru krajinskega dela projekt vzpostavlja zeleno os 
razvoja prostora, ki vključuje in povezuje športne 
aktivnosti ob reki Soči, ohranja kulturo solkanskih vrtov, 
ponuja spoznavanje in komemoracijo prostorov prve 
svetovne vojne, ter prostor solkanskega naselja širi do 
urbanega centra športnih aktivnosti ob sedanji 
hidroelektrarni. Tako tudi urbani mestni potniški 
promet sledi že nakazani širitvi kraja ob reki do 
objektov, ki so že danes tako rekoč prostor vsakdanje 
uporabe. 
 
Osnovni cilj je poudarjanje identitete starega 
primorskega kraja. V njem ulice in trgi dobijo nazaj 
svojo nekdanjo vlogo in postanejo generator življenja v 
odprtem javnem prostoru. Avtomobilski promet ostaja, 
vendar je z novimi ureditvami destimuliran, kraj pa 
postane pešcu prijazen. V odprtem javnem prostoru 
tako ne prevladujejo več prometno 
tehnične ureditve, saj so ceste in trgi oblikovani pešcem 
prijazno. Prestrukturira se nekvalitetno stavbno tkivo in 
dopolni se ulični niz stavb. 

TRAJNOSTNI 
PROMET 

2015 Regionalni 
center za 
okolje 

Program promocije trajnostne mobilnosti na območju 
projekta TRADOMO 
 
Program promocije trajnostne mobilnosti je eden od 
rezultatov projekta TRADOMO. Njegov primarni namen 
je predstavitev nabora učinkovitih aktivnosti za 
obveščanje, ozaveščanje in vključevanje čim širše 
javnosti in ključnih deležnikov v prizadevanja za 
trajnostno mobilnost na območju projekta TRADOMO: 
mestnih občin Nova Gorica in Koper, občine Šempeter - 
Vrtojba, občine Milje in Pokrajine Gorica). Posebni 
poudarek pa je posvečen dejavnostim, ki so primerne in 
smiselne za izvedbo v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti (ETM) od 16. do 22. septembra 2015. 
Program promocije trajnostne mobilnosti sestavlja pet 
poglavij: 
- promocija kolesarjenja v mestu, 
- promocija varnih poti in trajnostne mobilnosti v 
osnovnih šolah, 
- promocija hoje v mestu, 
- promocija rabe javnega potniškega prometa, 
- promocijske aktivnosti v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti. 
 

Dobra 

JAVNI 
POTNIŠKI 
PROMET 

2014 IGEA d.o.o.. Predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni 
občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba  
 

Dobra 
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Cilj naloge je zagotoviti osnove za sprejem odločitev 
povezanih z optimizacijo ureditve mestnega javnega 
potniškega prometa na območju MONG in občina 
Šempeter – Vrtojba. V okviru te naloge se ne izvaja 
morebitna integracija z medkrajevnim, mednarodnim 
prometom in šolskimi prevozi. Prav tako se predvideva, 
da bo uporaba mestnega prometa za potnike ostala 
brezplačna. 
V okviru projekta so bile izvedene naslednje naloge v 3 
fazah: 

 zbiranje in analiza podatkov, 

 priprava predloga linij in voznih redov z oceno 
stroškov,  

 podpora naročniku pri pripravi strokovnega 
dela razpisne dokumentacije za koncesijo 
mestnega javnega potniškega prometa. 

ŽELEZNIŠKI 
PROMET 

2014 NARIS 
Nataša 
Rijavec s.p. 

Strokovne usmeritve mobilnosti na širšem območju 
Goriške s poudarkom na izrabi prenovljene železniške 
infrastrukture 
 
Z namenom spodbujanja in razvoja storitev javnega 
potniškega prometa je MONG pristopila k evropskemu 
projektu Adria-A, ki na območju Severno-jadranskega 
zaledja razvija lahko železnico kot eno izmed sredstev za 
izboljšanje mobilnosti prebivalcev. 
Projekt Adria-A predstavlja zagon k skupnemu 
načrtovanju infrastrukture. V okviru tega projekta se 
poleg dobre prakse dotakne tudi težav, ki jih je potrebno 
odpraviti v 
prihodnje. Z moderno prometno infrastrukturo lahko 
pridemo do razvoja prostora in gospodarstva. A razvoj ni 
le v infrastrukturi ampak tudi v celovitem upravljanju 
prometa, še več, projekt želi vzpostaviti trajni Forum z 
aktivnostmi čezmejne izmenjave podatkov in 
informacij o strateškem planiranju prostora, prometa in 
prometne infrastrukture. 
 
Vsebina: 

- analiza stanja 
- Obstoječe politike, projekti in programi 

različnih organov in institucij v Sloveniji v 
- zvezi z logistiko in prevozništvom 
- Povzetek aktivnosti v okviru projekta ADRIA A, 

ki vplivajo na izrabo prenovljene železniške 
infrastructure 

- Usmeritve za nadaljne aktivnosti v sklopu 
izrabe prenovljene železniške infrastructure 

- Usmeritve v potniškem prometu, podpora 
turizmu 

- Tovorni promet in logistika 
- Čezmejna sodelovanja subjektov oblasti in 

upravljavcev železniške infrastrukture 

Dobra 

ŽELEZNIŠKI 
PROMET 

2014 Peter Jermol, 
u.d.i.a. 

Priložnosti in možnosti železniške infrastrukture za 
povečanje dostopnosti regionalnega središča 
 
Z namenom spodbujanja in razvoja storitev javnega 
potniškega prometa je MONG pristopila k evropskemu 
projektu Adria-A, ki na območju Severno-jadranskega 

Dobra  
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zaledja razvija lahko železnico kot eno izmed sredstev za 
izboljšanje mobilnosti prebivalcev. 
 
V nalogi je bilo zavzeto širše prostorsko merilo 
obravnave, to je regionalni nivo, ki presega meje MONG. 
Tudi razvoj lahke železnice v okviru projekta Adria-A je 
zasnovan na širšem kontekstu. V nalogi je glavni 
poudarek na pregledu uporabe osebnega prevoza oz. 
avtomobila ter JPP v smereh, ki jih določa potek 
železniške povezave, še posebej vsakodnevnih poti 
zaposlenih na delo. Delovno aktivno prebivalstvo se 
namreč kaže kot največji potencialna skupina 
uporabnikov JPP in lahke železnice. Iz te slike trenutnega 
stanja se je lahko ugotovilo v kolikšni meri bi 
vzpostavitev lahke železnice lahko pripomogla k bolj 
trajnostni mobilnosti prebivalcev tako MONG kot širšega 
prostora Goriške regije, za katerega predstavlja Nova 
Gorica njegovo regionalno središče. Regionalna 
pripadnost v prostoru Goriške bi se preko dobre 
povezanosti znotraj regije, omogočene s kakovostnim 
JPP, še krepila ter tako omogočila Novi Gorici kot 
središču Goriške regije še bolje razvijati svoje 
gospodarske, družbene in kulturne funkcije. 
 

AVTOBUSNI 
PROMET 

2013 Geografski 
inštitut 
Antona 
Melika 

Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju 
na Miljskem polotoku in Goriškem 
 
Študija je pripravljena v skladu s projektno nalogo, ki jo 
je v sklopu projekta TRADOMO razpisala Občina 
Šempeter-Vrtojba. Projekt je del aktivnosti čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. V skladu s 
projektno nalogo so v prvem delu študije predvideni 
naslednji rezultati: 
- predlog trase proge javnega avtobusnega prevoza na 
meddržavnem območju občin Koper in Milje; 
- predlog postavitve avtobusnih postajališč vzdolž 
meddržavne avtobusne linije Koper in Milje; 
- predlog dopolnitve trase obstoječe meddržavne 
avtobusne linije Nova Gorica – Gorica z vključevanjem 
območja Občine Šempeter-Vrtojba; 
- predlog postavitve informativnih elektronskih tabel z 
implementacijo tehnologije za posredovanje podatkov 
za območje občin Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. 
 
Drugi del študije bo podal smernice in ukrepe za 
spodbujanje uporabe teh linij in smernice za promocijo 
linij. 
 
Študija obravnava čezmejno območje Slovenija – Italija 
na dveh konkretnih območjih: 
1. Občini Koper in Milje, 
2. Občine Šempeter- Vrtojba, Nova Gorica in Gorica. 
 
V primeru obeh območij je v študiji najprej opravljena 
analiza obstoječega omrežja in organizacije javnega 
potniškega prevoza. V nadaljevanju so za obe območji 
pripravljeni predlogi novih čezmejnih avtobusnih 
povezav in morebitnih sprememb potekov obstoječih 
linij. Izvedbo sprememb predlagamo v 2 fazah. Ukrepe 

Dobra 
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prve faze predlagamo v letih 2014 in 2015, druge faze pa 
v letih 2015 in kasneje. Prva faza pomeni optimizacijo 
obstoječih linij z uvedbo nekaj novih voženj in ureditvijo 
prestopnih točk. Izvedljiva je v okviru obstoječih 
koncesijskih pogodb s prevozniki. Druga faza zahteva 
tesnejše sodelovanje lokalnih oblasti na obeh straneh 
meje, ki morajo skleniti ustrezne sporazume. Smiselno jo 
je uvesti v letu 2015 vzporedno s podelitvijo novih 
koncesij avtobusnim prevoznikom v Sloveniji in 
uveljavitvijo integriranega javnega potniškega prometa. 
 

KOLESARSKI 
PROMET 

2013 STUDIO 
UR.A.D., 
d.o.o 

Načrt omrežja kolesarskih poti na območju MONG 
 
Namen naloge je v Mestni občini Nova Gorica zasnovati 
in oblikovati nove kolesarske povezave, da bi izboljšali 
prometno varnost in povečali atraktivnost kolesarskega 
prometa. 
 
Vsebina naloge:  

- Prostorski, klimatski in geografski dejavniki, ki 
vplivajo na kolesarjenje v Novi Gorici 

- Izhodišča za oblikovanje predlaganih rešitev 
- Cilji, ki jih naloga zasleduje 
- Kriteriji za oblikovanje kolesarske 

infrastrukture 
- Obstoječa kolesarska mreža v Novi Gorici 
- Utemeljitev načrta kolesarskih povezav v 

Mestni občini Nova Gorica 
- Okvirni stroški nekaterih segmentov 

kolesarske 
- infrastrukture 
- Prioritete in faznost izvedbe 
- Potrebna dokumentacija 
- Ukrepi kot podpora za realizacijo načrta 

Dobra 

KOLESARSKI 
PROMET 

2013 Idrijsko-
Cerkljanska 
razvojna 
agencija 
d.o.o. Idrija 
(vodilni 
partner) 

Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne 
Primorske – Goriške razvojne regije 
 
Predmet dokumenta je izdelava investicijske 
dokumentacije - Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta – DIIP za kombinirano operacijo 
»Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne 
Primorske – Goriške razvojne regije«. 
 
Sestavni del DIIP-a je tudi Analiza stroškov in koristi – 
CBA, ki vsebuje: 
• projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja 
investicijskega projekta v ekonomski dobi skupaj z 
analizo stroškov in koristi (CBA) – ekonomsko analizo 
ter presojo upravičenosti investicijskega projekta, 
• analizo občutljivosti in analizo tveganj ter 
• predstavitev in razlago rezultatov CBA. 
 
Projektni predlog bo za prijavo na 6. JP RRP pripravljen 
kot kombinirana operacija in sicer najmanj 70% 
sredstev bo namenjenih »mehkim« vsebinam, največ 
30% sredstev pa bo namenjeno investicij in sicer v 
obliki manjših posegov v izbrane trase in/ali ureditev 
opreme izbranih lokacij, kot demonstracijskih 

Zmerna 
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pilotnih investicij. Z zasnovo kolesarske mreže se bo 
dosegla predvsem načrtno izvajanje investicij v 
regionalno kolesarko omrežje in sicer s partnerskim 
sodelovanjem z državo. 
 
Cilji: 

 Dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj 
kolesarstva kot pomembnega turističnega 
produkta 

 Izboljšana notranja prometne povezanost 
regije in dostopnosti regije (kolesarske poti). 

 Zasnova kolesarskega omrežja Severne 
Primorske z navezavami na sosednja in 
čezmejno območje s poudarkom na 
vzpostavitvi povezav med turističnimi območji 
in posameznimi pomembnimi turističnimi 
točkami 

 Priprava programa razvoja turističnega 
produkta 

 Operacionalizacija kolesarskega omrežja 

 Ureditev posameznih kolesarskih povezav 
(opreme) oziroma točka na obstoječih trasah 

 
Vsebina dokumenta: 
 

 Analiza stanja z razlogom investicijske namere 

 Skupna swot analiza za severno primorsko 

 Ekonomski kazalniki 

 Obstoječe stanje na področju turizma 

 Ocena stanja na področju okolja, prostora in 
infrastrukture 

PROSTORSKI 
RAZVOJ 

2013 LOCUS 
prostorske 
informacijske 
rešitve d.o.o. 

Predlog območij II. stopnje varstva pred hrupom kot 
strokovne podlage za vnos v OPN Mestne občine Nova 
Gorica 
 
Na podlagi strateške karte hrupa, 
upoštevajoč področno zakonodajo, OPN, dejavnosti v 
prostoru ter poznavanja prostora so avtorji skozi 
nalogo: 

 predlagali območja, kjer se lahko zagotavlja II. 
stopnja varstva pred hrupom, 

 predlagali območja, kjer je možno ohranjati 
dobro stanje obremenitve s hrupom, 

 določili območja, ki so s hrupom prekomerno 
obremenjena. 

 Za vse kategorije so podali usmeritve, s 
pomočjo katerih bi bilo možno glede na 
problematiko ohranjati ali izboljšati stanje. 

 
Študija narekuje, da je potrebno izredno premišljeno 
načrtovati urbanistično arhitekturno zasnovo 
območja razvoja ter njegovo prometno napajanje. 
Potrebno je ustrezno predvideti tako napajanje kot 
način parkiranja.   

- Za večstanovanjsko gradnjo naj se 
vzpostavljajo skupna parkirišča na robovih 
stanovanjskih sosesk, kjer teren omogoča naj 
se omogoči podzemno parkiranje. 

Zmerna 
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- Parkiranje na funkcionalnih parcelah 
posameznih individualnih stanovanjskih stavb 
naj bo omejeno oziroma se lahko omogoči le 
dostavo, parkiranje pa na skupnih parkiriščih. 

- Parkirišča naj bodo umeščena tako, da se 
hrup ne širi neposredno proti bivanjskim 
prostorom (nasipi, slepe stene, zazelenitve). 

- Napajalne ulice naj bodo urejene tako, da se z 
upoštevanjem temeljnih ukrepov doseže  čim 
manjšo obremenitev s hrupom (optično 
preoblikovanje cestnega prostora, zoženje 
profila, omejitev hitrosti, oblikovanje profila z 
zelenimi pasovi ali drugimi oblikami 
protihrupnih elementov med prometnico in 
objekti, slepe ulice). 

- Materiali cestišč naj bodo taki, da  
povzročajo čim manj hrupa. 

- S prijaznim načrtovanjem naj se stimulira 
uporabo koles in pešačenje. 

 

PROMET 2010 TrafCons 
d.o.o. 

Prometna študija mesta Nova Gorica 
 
V okviru prometne študije so analizirane in ovrednotene 
prometne razmere na obravnavanem območju mesta 
Nova Gorica. Namen in cilj izdelave pričujoče študije je 
določitev kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za 
izboljšanje prometne infrastrukture na območju Nove 
Gorice. V študiji so zajeti in analizirani prometni tokovi 
tranzitnega, ciljno-izvornega in notranjega mestnega 
prometa. Za ocenitev prometnih razmer in izboljšanje le-
teh v študiji obravnavamo naslednje tematike: 
• Analiza obstoječega stanja z vključenimi terenskimi 
raziskavami, 
• Kalibracija prometnega modela, 
• Prometne napovedi za leti 2019 in 2030, 
• Preveritev prometnih tokov na ključnih križiščih, 
• Kapacitetna presoja križišč in 
• Predlagani kratkoročni in dolgoročni ukrepi. 
 
Namen te Prometne študije mesta Nova Gorica je 
ugotoviti možnosti optimizacije in nadgradnje obstoječe 
cestne mreže v skladu s prihodnjo prostorsko ureditvijo 
in predvidenimi obremenitvami v planskem letu 2030 
in vmesnem časovnem preseku leta 2019. 
Na osnovi podatkov terenskih raziskav, ki jih je izvedla 
DRSC v juniju 2009 na 19-tih lokacijah (13 lokacij 
beleženja registracij in štetje v šestih križiščih), 
statističnih podatkov DRSC in prometnega modela so bile 
izračunane prometne težnje ter narejene prometne 
obremenitve za izhodišno leto 2009 ter za planski leti 
2019 in 2030 za vsa obravnavana cestna omrežja Nove 
Gorice. 
Socio-ekonomski podatki za plansko leto so pridobljeni 
na občini Nova Gorica in so povzeti po Statističnem 
uradu RS, januar 2009. Ti podatki vsebujejo: 
• prebivalstvo po prometnih conah, 
• aktivno prebivalstvo, 
• gospodinjstva, 
• delovna mesta po conah, 

Dobra 
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• povprečni dohodek na zaposlenega, 
• prihodek na gospodinjstvo in 
• motorizacijo. 
Cilj naloge je prikaz prometnih obremenitev za časovna 
prereza v letih 2019 in 2030 za obstoječe in 
optimizirano cestno omrežje Nove Gorice. 
 
Prometna študija vsebuje naslednje elemente: 
• Prometna omrežja, 
• Prometne preveritve, 
• Prometne napovedi, 
• Izračun prometnih kazalcev, 
• Predlog kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. 

MOTORNI 
PROMET 

2006 PNZ d.o.o. Prometna študija mesta Nova Gorica 
 
Študija je izdelana na makroskopski in mikroskopski 
ravni. Makroskopska raven obsega širše območje, in 
sicer od Solkana do Vrtojbe in od državne meje (z 
vključenim vzhodnim delom italijanske Gorice) do 
Ajševice. Mikroskopska obdelava obsega območje 
mestnega jedra od Solkana do Rožne doline in od 
državne meje do novega trgovsko poslovnega območja 
Kromberk. 
 
Študija ima naslednje glavne stopnje delovnega procesa: 
1. Zasnova prihodnjega prometnega sistema 
- analiza sedanjega stanja, 
- zasnova prihodnje ureditve prometa. 
2. Preveritev zasnove prihodnjega prometnega sistema 
na makroskopski ravni 
- razvoj, kalibracija in validacija dezagregiranega 4-
stopenjskega prometnega modela za leto 2004 
(celodnevni promet na povprečni delovni dan, jutranja in 
popoldanska 
konica), 
- napoved prometa za leto 2024 v enotah: povprečni 
celodnevni promet na delovni dan, jutranja in 
popoldanska konica; 
- analiza izidov, prometna primerjava in izbor različic. 
3. Podrobna preveritev in optimizacija izbrane rešitve 
- mikroskopska simulacija po metodi dinamičnega 
obremenjevanja, 
- analiza izidov, predlog optimizacije, 3D animacija. 
 

Zmerna 

 

4.1.2 Izdelava prometnega modela 
 
V sklopu 1. faze priprave CPS za MONG je bil razvit 4-stopenjski prometni model.  
 
Makroskopska raven prometnega modela zajema širše mestno območje Nove Gorice upoštevajoč 
vplive suburbanega območja. Makroskopski model vključuje modeliranje celodnevnega prometa, in 
sicer obravnava potniški (osebni avto, javni promet, kolesarski in peš promet) in tovorni cestni promet. 
Osnovno leto predstavlja leto 2016. 
 
Na makroskopski ravni je območje mesta Nova Gorica predmet modeliranja notranjega prometa in 
deljeno na 62 prometnih con. Te predstavljajo razlicňa geografska obmocǰa, ki (bodisi pri izvoru bodisi 
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pri cilju) generirajo prometno povpraševanje. Vsaka cona v modelu ima svojo lastno znacǐlnost, ki jo 
dolocǎjo specificňe socioekonomske lastnosti. Med kljucňe spada število prebivalcev, število 
zaposlenih in delovnih mest, šolarjev in šolskih mest, kvadratura trgovskih površin idr. Vse te 
spremenljivke dolocǎjo specificňa prometna povpraševanja posameznih con. Struktura vsebine cone 
je obicǎjno pomembnejša od njene geografske velikosti. Dolocǐtev števila con in njihovih meja zahteva 
premišljen pristop. Na splošno so meje con dolocěne na osnovi upoštevanja:  
 

• naravnih in umetnih ovir (npr. gore, reke, obala, železniške proge, ceste,…) 
• administrativnih meja (obcǐne, krajevne in cětrtne skupnosti), 

• meja popisnih okolišev in   

• razpoložljivosti podatkov.   
 
Ustvarjen je kolikor mogocě usklajen conski sistem, kjer so z enako pomembnostjo upoštevane cone v 
mestnem okolju in izven. Izvorno-ciljni in tranzitni promet je prevzet iz nacionalnega prometnega 
modela PRIMOS. 
 

 
Slika 2: Prometni coning 

 
 Makroskopsko modeliranje sedanjega stanja 

 
Prometni model na makroskopski ravni je izdelan po metodologiji: 

 notranji potniški promet s sintetičnim 4-stopenjskim modelom, 

 notranji  blagovni promet s 3-stopenjskim modelom, 

 zunanji  promet prevzet iz nacionalnega modela PRIMOS. 
 
Matrike notranjega in zunanjega prometa so združene v celovite matrike vsega prometa. 
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 Notranji promet 
 
Potniški promet 
 
Notranji potniški promet je modeliran z dezagregiranim 4-stopenjskim simultanim modelom VISEVA, 
ki je sestavni del programskega paketa PTV Vision.  
 
Modelirano je bilo celotno povpraševanje vsega prometa. 
 
4-stopenjski model ima naslednje glavne stopnje: 
- produkcija in atrakcija po conah, 
- distribucija, 
- izbira prometnega sredstva in  
- obremenjevanje. 
 
Prve tri stopnje skupaj imenujemo tudi povpraševanje.  
 
Gre torej za diferenciran in dezagregiran model, pri katerem izračun prvih treh faz poteka hkrati. 
Generacija je izračunana na podlagi izračuna izvorno-ciljnih skupin (namenov), robni pogoji so rešeni s 
sistemom n-linearnih enačb. Distribucija in izbira prometnega sredstva sta izračunani s stohastičnim 
modelom. Obremenjevanje je izvedeno s statično ravnotežno metodo. 
 
Povpraševanje  
 
Kot rečeno, matrike so določene s simultanim postopkom prvih treh stopenj. Najprej je bila sicer 
izračunana generacija, vendar je bila po fazi distribucije in izbire prometnega sredstva povratno 
korigirana glede na izide drugih dveh stopenj. Izidi faze povpraševanja so bile matrike, ki so bile osnova 
za obremenjevanje, a tudi obremenjevanje je povratno vplivalo na povpraševanje. 
 
Generacija je izračunana po metodi homogenih izvorno-ciljnih skupin. Vključenih je 13 značilnih 
izvorno-ciljnih skupin oziroma namenov: dom-delo, dom-šola, (osnovna, srednja, visoka), dom-nakup, 
dom-prosti čas, dom-ostalo, delo-dom, šola-dom, nakup-dom, prosti čas-dom, ostalo-dom, delo-
drugo, drugo-delo in drugo-drugo. 
 
Uporabljeni generacijski faktorji, ki so prikazani v preglednici 5.1, so povzeti iz nacionalnega modela 
PRIMOS.1 Podatki izhajajo iz ankete po gospodinjstvih, ki je bila leta 1999 na ravni vse države narejena 
po naročilu Direkcije Republike Slovenije za ceste, in ankete, ki je bila leta 2003 po naročilu Mestne 
občine Ljubljana narejena na območju ljubljanske regije. Vključeni so podatki, ki ustrezajo območju 
Nove Gorice. 
 

                                                            
1  Integralni prometni model Slovenije , PNZ, 2012. 
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Slika 3: Stopnje in soodvisnosti modela 
 

Poleg generacijskih faktorjev podlago za izračun generacij predstavljajo tudi socioekonomski podatki 
po conah, in sicer: število prebivalcev, zaposlenih, šolarjev, dijakov in študentov. Podatki so pridobljeni 
iz Statističnega urada Republike Slovenije, AJPES-a, izobraževalnih ustanov (šole, fakultete) itd. 
 
Potovanja vezana na delo in šolo imajo trde robne pogoje (dvakrat omejene), drugi nameni pa mehke 
(enkrat omejene). To se pravi, je atrakcija zadnjih odvisna tudi od ugodnosti prometnega položaja 
oziroma dostopnosti. 
 

Preglednica 4: Število potovanj na zadevno osebo na delovni dan, leto 2016 
 

  

število 
potovanj/zadevno 
osebo/delovni dan 

dom delo šola nakup prosti čas ostalo 

p+ p- zap+ zap- oš sš vš+ vš- p+ p- p+ p- p+ p- 

                
dom p+  

0,760 0,739 0,865 0,797 0,852 0,490 0,142 0,126 0,274 0,193 0,290 0,183 
 p-  
               

delo zap+ 0,514   0,195 
 zap- 0,516   0,155 
     

p+ 0,451 
p- 0,319 

šola oš 0,716 

0,059 0,035 

 sš 0,739 
 š+ 0,536 
 š- 0,424 
   

nakup p+ 0,189 
 p- 0,165 
   

prosti čas p+ 0,286 
 p- 0,203 
   

ostalo p+ 0,290 
 p- 0,183 
               

 

Zadevna oseba: 
p … prebivalci 
zap… zaposleni 
oš … šolarji 
šs… dijaki 
š… študenti 

 
+ ….  z avtomobilom 
- … brez avtomobila 
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Atrakcija je v prvem koraku določena v razmerju vseh delovnih mest, delovnih mest v terciarnem 
sektorju, šolskih mest, kvadrature prodajnih površin in prebivalcev. Pač odvisno od namena potovanja. 
 

 
 

Slika 4: Verjetnostne funkcije upora za različna prometna sredstva 

 
Distribucija in izbira prometnega sredstva sta določeni s simultanim modelom EVA. Gre za verjetnostne 
funkcije upora, ki so drugačne za različne izvorno-ciljne skupine, za različna prometna sredstva in za 
različne vrste upora. Te funkcije (poleg atrakcij) določajo, kateri cilj bo izbran z določenim prometnim 
sredstvom. Kot upor je v našem primeru upoštevana generalizirana cena, ki vključuje stroške vezane 
na hitrost, razdaljo in neposredne denarne stroške ter kapacitetne omejitve.  
 
Obremenjevanje 
 
Cestni motorni promet je obremenjevan z multimodalni modelom po stohastični metodi učnega 
procesa. Upoštevana je BPR funkcija obremenitev-zamuda. Javni promet je obremenjen po metodi 
voznih redov.  

 Blagovni promet 

 
Blagovni promet je razvit s 3-stopenjskim modelom. Tu je za vsako prometno sredstvo razvit 
samostojen model, in sicer: za lahke tovornjake do 7,5 t in težke tovornjake nad 7,5 t.  
 
Generacija vključuje izračun izvornih in ciljnih prometnih količin. Tu so določene tri vrste izvorno-ciljnih 
skupin: začetne, vmesne in končne poti v krogotoku tega prometa. Podlaga za izračun produkcij so vsa 
delovna mesta, delovna mesta v primarnem in sekundarnem sektorju ter delovna mesta v terciarnem 
sektorju. Podlaga za izračun atrakcij so delovna mesta v primarnem in sekundarnem sektorju, delovna 
mesta v terciarnem sektorju, kvadratura prodajnih površin in število prebivalcev. 
 
Distribucija in izbira prometnega sredstva sta izračunani na podlagi prometnih količin, izračunanih v 
fazi generacije in matrik uporov (potovalnih časov). Sama distribucija je tudi določena s funkcijo EVA, 
ki ustreza značilnostim tega prometa in tem izvorno-ciljnim skupinam.  
 
Pri blagovnem prometu potovalni čas predstavlja generalizirani čas, ki ga sestavljajo: 
- denarni strošek: gorivo in vzdrževalni stroški vozil ter cestnina po tipih vozil, 
- potovalni čas: vozni čas. 
 
Hkrati so na cestnem omrežju upoštevane omejitve za cestni tovorni promet. 
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 Zunanji promet 
 
Zunanji promet je modeliran na osnovi nacionalnega modela PRIMOS. Tako kot model notranjega 
prometa je tudi PRIMOS sintetični 4-stopenjski model, ki upošteva vse 4 vrste prometnih sredstev.  
 
PRIMOS je nacionalni prometni model Slovenije in omogoča verodostojno vrednotenje nacionalnih 
prometnih projektov. Izidi modela ni odvisen od subjekta, ki z njim dela, marveč od socioekonomskih 
izhodišč, izhodišč prometne ponudbe, spremembe cestninjenja cest, cestninjenja vstopa v mesto, 
internalizacije eksternih stroškov, parkirne politike idr. Nacionalni prometni model predstavlja okvir za 
določitev prometnega povpraševanja na podrobnejši regionalni in lokalni ravni. 
 
Model PRIMOS je razvit za izhodiščno leto 2008 in napoved je narejena za leto 2030. Za potrebe 
izdelave CPS občine Nova Gorica so prometne obremenitve iz modela PRIMOS na osnovi podatkov 
avtomatskih števnih mest in dodatnih štetij s kamerami v območju mesta prilagojene na leto 2016.  
 
Ciljno-izvorna potovanja proti mestu Nova Gorica so bila razporejena glede na atrakcijo con. Tudi ta 
potovanja so bila obravnavana v enoti celodnevnega prometa. 
 

 Kalibracija 
 
Generacijski model ni bil prilagojen. 
 
Krivulje, ki predstavljajo funkcije upora, morajo biti prilagojene specifičnim razmeram, torej morajo 
tudi biti kalibrirane. Kalibrirajo se parametri krivulj vseh izvorno-ciljnih skupin in vseh prometnih 
sredstev. Kalibrira se lahko različne kazalce upora in tudi posamezne elemente upora. Pač odvisno od 
kompleksnosti pristopa in od tega, kakšne podatke imamo na voljo. Lahko se kalibrira na povprečne 
vrednosti kazalcev upora, na njihovo razporeditev po razredih in na matrike potovanj po prometnih 
sredstvih. Ker so bili na voljo samo podatki o povprečnih potovalnih časih po izvorno-ciljnih skupinah 
in prometnih sredstvih, je bila kalibracija za potniški in poslovni oziroma blagovni promet narejena 
samo na ta kazalec upora. 
 
Po posebnem postopku so bile modelske vrednosti distribucije in izbire prometnega sredstva za vse 
izvorno-ciljne skupine in vsa prometna sredstva iterativno prilagojene anketnim. Postopek 
minimizacije razlik je potekal toliko časa, da je bila dosežena sprejemljiva prilagojenost. 
 
Tudi BPR funkcija obremenitev-zamuda je bila prilagojena specifičnim razmeram Nove Gorice. 
Namesto enotne funkcije za vse vrste cest so bile uporabljene štiri funkcije za štiri vrste cest (glavna 
cesta, regionalna oziroma glavna mestna cesta, mestna zbirna cesta, mestna napajalna cesta), in sicer 
tako, da na cestah nižjega reda pride do zmanjšanja hitrosti pri manjši vrednosti V/C kot pri cestah 
višjega reda. V fazi validacije se je ta stratifikacija pokazala kot koristna, saj so bili rezultati tako 
realnejši, zato so bile v modelu upoštevane tako prilagojene funkcije.  
 

 Validacija prometnega modela 
 
Validacija, torej dokaz ustreznosti modela, je narejena po mednarodnih merilih. Ker so na voljo samo 
zanesljivejši števni podatki motornega prometa, je validacija narejena za te količine. Gre za analizo 
ujemanja modelskih in števnih prometnih tokov za leto 2016. Analizirani so tokovi celotnega 
motornega prometa.  
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Ustreznost modela je analizirana na generalni in podrobni ravni. Preveritev je narejena po postopkih: 

 s korelacijsko analizo in 

 s statistično analizo indeksa GEH po vseh odsekih. 
 

Angleški Department for Transport v svojem priročniku Design Manual for Roads and Bridges (DMRB) 
priporoča metode za oceno ustreznosti prometnega modela.  
 
S faktorjem korelacije preverimo, kako se količina prometa prilagaja resničnemu stanju, ki ga 
predstavlja štetje. Faktor korelacije 1 pomeni popolno ujemanje. V ožjih območjih so sprejemljivi 
faktorji v razponu 0,95-1,00.  
 
Statistična metoda GEH je oblika χ2 testa, ki vključuje tako absolutne kot relativne napake: 
 

)(5,0

)( 2

šm

šm

PTPT

PTPT
GEH




  

PTm … prometni tokovi modela, 
PTš   … prometni tokovi štetja. 
 
Priporočene smernice so, da naj 85 % posameznih prometnih tokov ne bi imelo večje vrednosti indeksa 
GEH kot 5. 
 
Preglednica 5: Statistična analiza ujemanja modelskih in števnih podatkov, leto 2016 
 

     
  jutranja konica  

indikator kriterij izračun ustreznost  
     

korelacijski koeficient >0,95 0,98 OK  
     
     

število odsekov po smereh - 140   
     

število odsekov z GEH < 5** - 123   
število odsekov z GEH < 5 % >85% 88% OK  
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4.1.3 Splošen opis občine2 
 
MONG je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji in največja občina v Goriški regiji, kjer 
imajo sedež vse pomembnejše regionalne institucije. Leži v skrajno zahodnem delu Slovenije tik ob 
meji z Republiko Italijo in meri 279,5 km2. Šteje 31.798 prebivalcev, povprečna starost prebivalstva pa 
znaša 44,4 let. 
 
Za MONG je značilna lega na prehodu med Sredozemljem, Alpami in celinsko Evropo. Podnebje je 
prehodno submediteransko z veliko sonca, s povprečno milimi in vlažnimi zimami ter vročimi poletji. 
Ozemlje je zelo razgibano. Razprostira se po različnih naravnih enotah, ki jih povezujejo soške vode. 
Na skrajnem severozahodu leži hrib Sabotin. Hriboviti svet se nadaljuje na levi strani Soče z zahodnim 
delom Visokega Krasa, to je skrajnimi severozahodnimi odrastki Dinarskega gorovja, kamor sodita 
planoti Banjšice in Trnovski gozd. Planoti z vseh strani obkrožajo globoko vrezane doline, in sicer na 
zahodu Soška dolina, na vzhodu in jugu planoti ločuje izrazito suha dolina Čepovanski dol, na severu 
pa se površje strmo prevesi v dolino Idrijce. Nekoliko bolj postopen prehod je na jugozahodni strani, 
kjer se Banjšice v stopnjah spuščajo proti Grgarski kotlinici, ta pa pri Solkanu na Soško ravnino. Na 
južnem delu se ozemlje povzpne na Kras, osrednji del ozemlja pa predstavlja vinorodna Spodnja 
Vipavska dolina. Velik pomen igra geostrateška in prometna lega MONG med Padsko nižino na 
jugozahodu, dolino Soče, ki se na severu zajeda daleč v Alpe, in osrednjo Slovenijo, od koder vodijo 
poti tudi proti Panonski nižini na severovzhodu. 
 
Na širšem goriškem območju so se v zadnjih desetletjih zgodile velik spremembe. Nekoč velika občina 
Nova Gorica je razpadla na več manjših (Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko), poleg tega pa je z vstopom Slovenije v EU, še posebej pa v Schengensko 
območje, izgubila pomen tudi meja z Gorico na italijanski strani. Občina je danes razdeljena na 19 
krajevnih skupnosti s 44 naselji: Banjšice, Branik (Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske, Pedrovo), 
Čepovan, Dornberk (Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Potok pri Dornberku, Saksid, Tabor, Zalošče), 
Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne - Bate (Grgarske Ravne, Bate, Dragovica), Kromberk - 
Loke (Kromberk, Loke), Lokovec, Lokve - Lazna (Lokve, Lazna), Nova Gorica (Nova Gorica, Pristava), 
Osek - Vitovlje (Osek, Vitovlje), Ozeljan (Ozeljan, Šmihel), Prvačina, Ravnica (Ravnica, Podgozd), Rožna 
Dolina (Ajševica, Rožna Dolina, Stara Gora), Solkan (Solkan, Šmaver, Sveta Gora), Šempas, Trnovo 
(Trnovo, Nemci, Voglarji). 

                                                            
2 Vir: http://www.nova-gorica.si/ in OPN MONG 

http://www.nova-gorica.si/
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Slika 5: Zemljevid občine in njena lokacija v slovenskem prostoru – v okvirju spodaj levo lokacija v državi (vir: 
PISO, 2016) 

 
Celotno območje na nivoju dnevnega prometa deluje kot funkcionalna regija z izobraževalnimi in 
zaposlitvenimi središči v večjih naseljih, predvsem Gorici in Novi Gorici. V obstoječem policentričnem 
urbanem sistemu MONG je tako močno razvit gravitacijski pol Nove Gorice, ki skupaj z naselji Solkan, 
Kromberk, Loke, Rožna Dolina, Pristava, Stara Gora in Ajševica predstavlja središče nacionalnega 
pomena. V tem območju živi več kot 20.000 prebivalcev ali 64 % vseh prebivalcev občine. Gravitacijski 
pol pa vključuje tudi naselji sosednje občine, Šempeter pri Gorici in Vrtojbo, sururbani del pa sestavljajo 
tudi nekatera naselja odcepljenih občin Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Središča občinskega 
pomena so Dornberk, Šempas in Grgar, pomembnejša lokalna središča Branik, Čepovan in Trnovo, 
lokalna središča pa Prvačina, Ozeljan in Lokve. Območje Trnovske in Banjške planote ter Čepovanskega 
dola je območje razpršene poselitve. 
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Občinsko središče Nova Gorica je nastalo po drugi svetovni vojni po urbanistični zasnovi arhitekta 
Edvarda Ravnikarja. Nastalo je, ker je nova državna meja med Italijo in Jugoslavijo zaledje odrezala od 
zgodovinskega središča, italijanske Gorice. Nova Gorica je bila zasnovana kot vrtno mesto z veliko 
svetlobe in zraka (ter veliko zelenic, parkov in drevja) in nizko stopnjo pozidanosti. Mesto naj bi imelo 
jasno ločene stanovanjske, poslovne, upravne, proizvodne in druge četrti, prav tako tudi območja 
namenjena motornemu prometu in pešcem. Ta koncept se je uveljavil le delno, na primer ob Erjavčevi 
in Kidričevi, drugod pa je prišlo celo do zelo goste blokovne pozidave, npr. ob Gradnikovi ulici.  
 
Mesto je danes središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v regiji. 
Ima svojo univerzo, Univerzo v Novi Gorici, in vrsto drugih visokošolskih programov. 85 % vseh 
delovnih mest v občini je skoncentriranih na širšem mestnem območju Nove Gorice, kar ima za 
posledico dnevne migracije delovne sile iz drugih območij občine, kakor tudi iz drugih občin. 
Posledica takih migracij je povečan promet v konicah ter z njim povečane obremenitve okolja. Hkrati 
so se z ukinitvijo mejnih prehodov med Novo Gorico in Gorico prometni tokovi med mestoma 
spremenili, prometna pretočnost v smeri vzhod – zahod se je precej povečala. 
 

 
Slika 6: Mesto Nova Gorica (vir: http://www.nova-gorica.si/) 

 
Med posameznimi naselji mestnega območja poleg Nove Gorice najbolj izstopa Kromberk, ki ima za 
svoj rang presežek delovnih mest ter manjko na nivoju opremljenosti naselja. Dornberk kot središče 
občinskega pomena in Branik kot pomembnejše lokalno središče imata ustrezno oskrbo ter število 
prebivalcev v svojem gravitacijskem zaledju, manjko pa nastaja na področju delovnih mest. Nasprotno 
pa Šempas po opremljenosti naselja komaj ustreza pomembnejšemu lokalnemu središču, po številu 
prebivalcev in zaposlenih v svojem gravitacijskem območju pa dosega nivo središča občinskega 
pomena. Ta razkorak je posledica bližine oziroma dobre dostopnosti do oskrbnih storitev Nove Gorice. 
Grgar ima gravitacijsko zaledje nivoja lokalnega središča, ne dosega pa opremljenosti glede na 
načrtovano vlogo v omrežju naselij. Enako velja za naselja Čepovan in Trnovo. Ustrezno gravitacijsko 
zaledje glede na svojo vlogo lokalnega središča imata Prvačina in Ozeljan, ne dosegajo pa je Lokve. 
 
Zaradi stalnega spreminjanja obsega občine je pri razmeščanju dejavnosti v prostoru, ki so vse manj 
vezane na prostor in vse bolj na politično - upravne meje v prostoru, opazno pomanjkanje kontinuitete. 
Še posebej je problematika prisotna pri načrtovanju in prenovi gospodarskih con ter pri umeščanju 
družbenih dejavnostih. Glede na usmeritve OPN MONG bodo  glavni nosilci razvoja v občini še naprej 
Nova Gorica s Solkanom, Kromberkom, Lokami, Ajševico in Rožno Dolino kot širše mestno območje 

http://www.nova-gorica.si/
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Nove Gorice, ter Dornberk, Šempas, Grgar, Branik, Prvačina, Čepovan in Trnovo. Zaradi vloge v 
regijskem prostoru, poselitvenih pritiskov ter pričakovanega razvoja, se na območju Nove Gorice 
pričakuje razvoj širšega mestnega območja skupaj z Gorico in Šempetrom, ki že sedaj fizično tvorijo 
skupno funkcionalno urbano območje. V teh naseljih se bo spodbujal intenziven urbani razvoj, za 
katerega je značilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih 
dejavnosti. Ta se bo, ob upoštevanju racionalne rabe prostora, ranljivosti prostora in okolja, kakovosti 
stavbne in naselbinske dediščine ter potrebe po njeni obnovi, možnosti za umeščanje športno 
rekreacijskih dejavnosti ter obstoječega prometnega omrežja, širila tudi na območju od Nove Gorice 
proti Ajdovščini.  
 

 
Slika 7: Širše mestno območje Nove Gorice kot glavni nosilec razvoja v občini (vir: PISO, 2016) 
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4.1.4 Analiza demografskih in socio-ekonomskih trendov 
 

 Gibanje števila prebivalstva 
 
V obdobju 2008 do 2016 se je število prebivalcev zmanjšalo z 32.193 prebivalcev na 31.798, kar 
predstavlja 1,2% upad, vendar se število od leta 2014 spet rahlo povečuje.  
 
Nova Gorica sodi v zgornjo tretjino najbolj naseljenih slovenskih občin, saj na kvadratnem kilometru 
površine živi povprečno 114 prebivalcev (slovensko povprečje je 102). Prebivalstvo se je zgostilo 
predvsem v najnižjih delih rečnih dolin in nižin. Na drugi strani so zgornji deli dolin in prisojna pobočja 
nad njimi redko poseljena.  
 

 
Grafikon 1: Število prebivalstva, MONG 2008–2016 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 
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Slika 8: Število prebivalstva po statističnih naseljih v MONG 2016 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 

 
19 od 44 statističnih naselij izkazuje rast števila prebivalcev. Izrazito (nad 10%) je relativno povečanje 
števila prebivalcev v Gradišču nad Prvačino, Stari Gori in Potoku pri Dornberku, Oseku, pa tudi v 
Podgozdu in  Sveti Gori (vendar je v slednjih dveh rast majhna v absolutnem smislu).  
 
23 naselij beleži upad števila prebivalcev, med njimi tudi glavna urbana območja Nova Gorica (2,2 %), 
Solkan (7,3 %), medtem ko neposredno zunaj mesta Kromberk in Pristava rahlo rasteta (2,4 % oziroma 
1 %).  
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Z demografskega stališča vzbuja zmanjševanje števila prebivalcev v Novi Gorici kot centralnem 
naselju pa tudi v drugih večjih naseljih (razen v Kromberku in Šempasu). Hkrati se število prebivalcev 
v širšem mestnem območju zmanjšuje, medtem ko se drugod rahlo povečuje. Razlog je pomanjkanje 
stanovanj v mestnih predelih Nove Gorice tako v kvantitativnem kot kvalitativnem smislu, saj je po letu 
1990 prišlo do zastoja v organizirani stanovanjski gradnji.  
Tako lahko delno govorimo o procesu deurbanizacije oz. izseljevanja prebivalstva iz mesta na podeželje 
oziroma v predmestja (število prebivalcev v praviloma manjših naseljih občine se nekoliko povečuje in 
tudi na ravni občine se zmanjšuje počasneje - 1,2 %), po drugi strani pa se iz leta v leto veča število 
stalnih odselitev. Vseeno prevladuje urbana koncentracija v ravninskem delu občine kot posledica 
koncentracije delovnih mest in odseljevanje prebivalstva iz naselij Trnovske in Banjške planote zaradi 
slabe opremljenosti naselij z oskrbnimi, storitvenimi in  družbenimi dejavnostmi ter skromne ponudbe 
delovnih mest.  
 
Preglednica 6: Število prebivalstva po statističnih naseljih v MONG 2008-2016 (vir: si-stat podatkovni portal, 
november 2016) 

Naselje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2008-
2016 
(%) 

Ajševica 278 269 263 267 263 270 254 250 259 -6.8% 

Kromberk 2.036 2.021 2.055 2.081 2.055 20.73 2.071 2.081 2.085 2.4% 

Loke 277 279 289 290 295 301 303 307 295 6.5% 

Nova Gorica 13.290 13.054 13.150 13.178 13.037 12.997 12.986 12.985 12.997 -2.2% 

Pristava 384 379 384 377 393 373 377 390 388 1.0% 

Solkan 3.443 3.369 3.378 3.324 3.291 3.317 3.217 3.227 3.190 -7.3% 

Stara Gora 167 166 170 165 185 187 194 199 201 20.4% 

Širše mestno 
območje skupaj 

20.970 20.678 20.814 20.800 20.611 20.598 20.495 20.514 20.500 -2.2% 

Banjšice 271 266 252 256 255 256 250 248 238 -12.2% 

Bate 162 173 159 154 154 152 158 159 163 0.6% 

Branik 992 985 970 960 947 956 929 943 937 -5.5% 

Brdo 67 68 66 66 65 64 61 58 56 -16.4% 

Budihni 45 45 44 45 45 43 42 39 40 -11.1% 

Čepovan 381 352 362 348 340 332 332 335 336 -11.8% 

Dornberk 782 785 804 798 804 798 806 785 798 2.0% 

Draga 98 99 103 101 94 95 98 96 97 -1.0% 

Gradišče nad 
Prvačino 366 506 497 505 540 518 506 518 507 

38.5% 

Grgar 780 767 753 772 782 792 811 813 821 5.3% 

Grgarske Ravne 121 118 119 122 122 127 127 124 116 -4.1% 

Lazna 11 11 11 12 12 11 10 10 11 0.0% 

Lokovec 289 291 286 281 282 287 290 283 288 -0.3% 

Lokve 117 115 110 104 105 108 114 112 112 -4.3% 

Nemci 29 28 25 26 25 25 25 25 27 -6.9% 

Osek 384 393 402 405 405 412 419 421 426 10.9% 

Ozeljan 832 820 831 847 837 849 816 817 826 -0.7% 

Potok pri 
Dornberku 138 145 145 144 153 150 153 157 156 

13.0% 
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Preserje 492 462 481 466 467 464 446 446 446 -9.3% 

Prvačina 1.308 1.254 1.258 1.268 1.287 1.268 1.246 1.250 1.245 -4.8% 

Ravnica 249 247 241 242 244 240 244 235 230 -7.6% 

Rožna Dolina 1.095 1.141 1.125 1.118 1.092 1.080 1.093 1.075 1.085 -0.9% 

Saksid 103 106 108 108 102 104 105 107 111 7.8% 

Spodnja 
Branica 114 118 117 111 112 112 107 103 103 

-9.6% 

Steske 26 27 26 26 26 25 27 27 25 -3.8% 

Šempas 1.101 1.085 1.120 1.146 1.152 1.144 1.126 1.133 1.140 3.5% 

Šmaver 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
-

100.0% 

Šmihel 276 274 284 277 279 276 280 285 279 1.1% 

Tabor 195 190 187 189 193 193 191 188 181 -7.2% 

Trnovo 338 336 340 359 365 359 365 360 365 8.0% 

Vitovlje 512 525 517 526 537 537 546 536 547 6.8% 

Voglarji 117 106 108 109 110 106 108 115 114 -2.6% 

Zalošče 415 423 439 428 431 415 413 417 416 0.2% 

Podgozd 43 42 40 40 40 41 41 45 48 11.6% 

Dragovica 55 56 54 53 49 51 52 50 56 1.8% 

Sveta Gora 13 15 16 18 16 14 16 13 17 30.8% 

Pedrovo - - - - 12 16 18 20 20  

Ostala 
območja skupaj 

11.223 11.233 11.275 11.312 11.389 11.340 11.278 11.273 11.298 0.7% 

Občina skupaj 32.193 31.911 32.089 32.112 32.000 31.938 31.773 31.787 31.798 -1.2% 
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Slika 9: Rast/upad števila prebivalcev po naseljih v MONG v obdobju 2008–2016 (vir: si-stat podatkovni portal, 
november 2016) 
 

 Starostna sestava prebivalstva 
 
Starostna sestava prebivalstva je pomemben pokazatelj demografskega stanja v občini in s tem 
usmerjevalec prostorskega razvoja. Od starosti prebivalstva se spreminjajo potrebe in interesi 
lokalnega prebivalstva, katerim se lahko občina bolje prilagaja, če pozna smer spreminjanja starosti 
prebivalstva. Ob pričakovanju povečanja mladega prebivalstva je potrebno dopolnjevati mreže šol, 
izboljšati ponudbo dejavnosti za mlade ljudi in mlade družine, organizirati prostor za druženje, zabavo, 
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igranje, športne in rekreativne aktivnosti tamkajšnjega prebivalstva. S staranjem prebivalstva se 
povečujejo potrebe po zagotavljanju zdravniške oskrbe in drugih socialnovarstvenih organizacijah – 
domovih za starejše, pomoč na domu in podobno. 
 
Starostno sestavo občine v obdobju od 2008 naprej označuje rast števila mladega in starega 
prebivalstva ter zmanjševanje števila prebivalcev v delovno aktivnem starostnem obdobju (15-64 
let). Rast števila mladih, kot posledice nekoliko povečanega števila rojstev v zadnjih nekaj letih, se bo 
z zmanjševanjem števila žensk v rodni dobi (posledično rojstev) postopno zaustavila, medtem ko se bo 
število starih hitro povečevalo. Povprečna starost prebivalcev se je v osmih letih dvignila za dve leti. 
 
Indeks staranja močno presega 100 (indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 
let in več) in mladim prebivalstvom (starim od 0–14 let), pomnoženo s 100).  
 
Ta se razlikuje med posameznimi naselji. Najmanj neugodno demografsko starostno strukturo (IS je 
pod 100) v letu 2016 izkazuje Potok pri Dornberku (57,1), med večjimi naselji pa v Šempasu (102,5) ter 
tudi Dornberku (108,8) in Grgarju (110,6). Najbolj neugodna je v Gradišču nad Privačino (345,4), med 
večjimi naselji pa v Rožni Dolini (236,9) in tudi Braniku (185,1) in Solkanu (177,3). Indeks staranja v Novi 
Gorici je 147.4, torej blizu občinskega povprečja. 
 
Preglednica 7: Število prebivalstva po starostnih skupinah v MONG 2008-2016 (vir: si-stat podatkovni portal, 
november 2016) 

 
S starostne piramide so dobro opazne štrline in vrzeli, ki kažejo pretekla in zdajšnja razmerja med 
rodnostjo in umrljivostjo ter odselitvami in priselitvami. Starostna piramida je v spodnjem delu zožena 
zaradi izrazitega zmanjševanja (v zadnjem času sicer rahel trend navzgor – še posebej pri moški 
populaciji) števila rojstev v zadnjih desetih letih. Nasprotno je zaradi priseljevanja mladih in posledično 
velike rodnosti (60.–80. leta prejšnjega stoletja) najširša med 35. in 65. letom. Razmerje med številom 
ženskega in moškega prebivalstva je v korist slednjega, še posebej v mladih in zrelih starostnih 
skupinah, medtem ko je pri starih stanje obratno. 
 
Še posebej zaskrbljujoč je deficit v starostnih skupinah do 20. oz. 25 leta starosti. Kljub temu, da se je 
trend postopnega upadanja števila rojstev v zadnjih nekaj ustavil in se »vsaj začasno« obrnil navzgor, 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Povprečna starost (leta) 42,5 43,1 43,1 43,4 43,6 43,8 44 44,2 44,4 

Indeks staranja 140,4 144,9 139,9 136,8 135,9 136,6 137,9 141,1 144,5 

Delež prebivalcev, starih 
0-14 let (%) 

12,8 13 13,1 13,3 13,7 13,9 14,2 14,3 14,4 

Delež prebivalcev, starih 
15-64 let (%) 

69,2 68,2 68,5 68,5 67,8 67 66,3 65,6 64,7 

Delež prebivalcev, starih 
65 let ali več (%) 

18 18,8 18,4 18,2 18,6 19 19,6 20,1 20,9 

Delež prebivalcev, starih 
80 let ali več (%) 

4,1 4,7 4,7 5 5,3 5,5 5,6 5,8 6 

Koeficient starostne 
odvisnosti 

44,5 46,7 46 46 47,5 49,2 50,9 52,5 54,5 

Koeficient starostne 
odvisnosti mladih 

18,5 19,1 19,2 19,4 20,1 20,8 21,4 21,8 22,3 

Koeficient starostne 
odvisnosti starih 

26 27,6 26,8 26,6 27,4 28,4 29,5 30,7 32,2 
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kar je opazno v najmlajši kategoriji (starostna piramida za leto 2016 – kategorija do 5 let), pa številke 
še zdaleč niso primerljive s tistimi izpred trideset ali več let. Zaradi relativno majhnega števila »še 
posebej« deklet v prej omenjenih starostnih skupinah (do 20 oz. 25 let) se bo brez priseljevanja oz. 
močnega dviga rodnosti trend upadanja števila rojstev samo še stopnjeval.  
 

 
Grafikon 2: Starostna struktura prebivalcev MONG (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 

Naslednja preglednica prikazuje prirast prebivalcev v MONG. Opazno je, da se naravni prirast zmanjšuje v 
zadnjih treh letih in je celo negativen, prav tako se močno zmanjšuje selitveni prirast s tujino, ki ostaja 
pozitiven. Po drugi strani se je pozitivno obrnil trend selitvenega prirasta med občinami ter skupni prirast v 
absolutnem smislu. Nova Gorica sicer nakazuje boljše trende kot Goriška statistična regija, kjer je skupni prirast 
od leta 2012 negativen tako v absolutnem kot relativnem smislu.  

Preglednica 8: Prirast prebivalstva od 2008 do 2016 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Naravni prirast 18 -24 45 37 2 -32 -42 -65 

Selitveni prirast s tujino 407 260 21 39 27 45 64 37 

Selitveni prirast med občinami -162 -149 -63 -203 -96 -175 0 40 

Skupni prirast 263 87 3 -127 -67 -162 22 12 

Skupni prirast na 1.000 prebivalcev 8.3 2.7 0.1 -4 -2.1 -5.1 0.7 0.4 

 
Demografske projekcije  
 
Ob predpostavki povprečnega selitvenega salda zadnjih nekaj let in upadajočega naravnega prirasta 
ter staranja prebivalstva, bi se število prebivalcev MO Nove Gorice, v projekcijskem obdobju 2016–
2039 zmanjšalo ali stagniralo.  
 
Podobno kot pri projekcijah po naravni rasti, se tudi pri projekcijah, ki upoštevajo selitveni saldo, bolj 
kot v številu (čeprav se tudi na tem zelo), spremembe odražajo v starostno spolni strukturi prebivalcev. 
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Glede na različne predpostavke se delež mladih bodisi nekoliko povečuje bodisi zmanjšuje, izrazito 
se zmanjšuje delež zrelega prebivalstva, hitro pa se povečuje delež starih.  
 
Posledice priseljevanja in odseljevanja so po posameznih starostnih skupinah sicer zelo različne, a 
največji problem postaja hitro zmanjševanje žensk v rodni dobi, kar je v veliki meri odraz majhnega 
števila rojstev v obdobju 1990–2007, ki pa ga v zadnjem obdobju še poslabšuje izseljevanje mladega 
prebivalstva. Na takšen način se demografski potencial samo še slabša – z vidika slednjega bi bilo za 
MONG (vsaj teoretično) nujno priseljevanje mladega, predvsem ženskega prebivalstva. 
 
Demografsko ogrožena območja 
 
V Skladu z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Ur. 
l. RS, št. 19/99), so uvrščena med demografsko ogrožena tudi nekatera statistična naselja MONG, in 
sicer Čepovan, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Saksid in Spodnja Branica. 

 
 Izobrazbena sestava prebivalstva in zaposlenost 

 
V primerjavi s slovenskim povprečjem izkazuje MONG nekoliko višja deleža prebivalcev z največ 
osnovno šolsko izobrazbo s 27 % (v Sloveniji 26 %) ter prebivalcev z višješolsko izobrazbo s 23 % (v 
Sloveniji 21 %) ter s 50 % manjši delež tistih s srednješolsko stopnjo izobrazbe (v Sloveniji 53 %). 
Številčno pri osnovni in višji stopnji izobrazbe prevladujejo ženske, medtem ko je z dokončano srednjo 
stopnjo izobrazbe več moških. Med posameznimi naselji občine se pojavljajo precejšnje razlike, ki so v 
precejšnji meri povezane s starostno sestavo prebivalcev določenega območja. Načeloma velja, da je 
izobrazbena sestava v naseljih z mlajšim prebivalstvom boljša kot v tistih, kjer prevladujejo starejši. 
 

 
Grafikon 3: Izobrazbena struktura prebivalstva leta 2015 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 
 

 Aktivnost prebivalstva 
 
Statistični podatki v preglednici kažejo, da se število zaposlenega in šolajočega prebivalstva iz leta v 
leto zmanjšuje, povečuje pa se delež upokojencev. Delež brezposelnih je naraščal med leti 2011 in 
2014 ter leta 2015 končno upadel pod 6 %.  
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Velik problem predstavlja stopnja brezposelnosti pri mladih. Večina brezposelnih je mlajših od 35 let: 
stopnja brezposelnosti je bila leta 2016 najvišja v kategoriji od 15 do 24 let in znaša 15,9 %, v starostni 
skupini 25-29 je bila 12,7 % ter v skupini 30-34 10,5 %. Izrazit delež brezposelnih je tudi v starostni 
skupini 55-59 (15,8 %) in 60+ (19,8 %) (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 
 
Preglednica 9: Struktura aktivnosti prebivalcev, starejših od 15 let 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Zaposleni 47.8% 46.5% 44.7% 44.7% 45.8% 

Brezposelni 5.0% 5.7% 6.2% 6.6% 5.9% 

Učenci, dijaki in študenti 8.9% 8.7% 8.8% 8.2% 8.1% 

Upokojenci 31.7% 33.2% 33.7% 33.9% 33.8% 

Drugi neaktivni 6.6% 5.9% 6.5% 6.6% 6.4% 

 
 

 
Grafikon 4: Struktura aktivnosti prebivalstva leta 2015 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 

 
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se je stopnja registrirane brezposelnosti samo med januarjem 
in avgustom 2016 zmanjšala z 11,2 % na 9,3 %, kar nakazuje na določeno stopnjo gospodarskega 
okrevanja po gospodarski in finančni krizi ter bistveno boljše stanje od slovenskega povprečja (10,7 
%). 
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Grafikon 5: Stopnja registrirane brezposelnosti od 2008 do 2016 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 
 

V MONG sicer prevladuje zaposlenost v sekundarnem sektorju, kjer je zaposlenih 50 % aktivnega 
prebivalstva, v terciarnem in kvartarnem sektorju pa je po 25 % delovnih mest. Delež delovnih mest 
v terciarnem in kvartarnem sektorju narašča. Turizem je v MONG ena pomembnejših gospodarskih 
dejavnosti. Glavna turistična ponudba temelji na igralništvu, na katerega se navezujeta gostinstvo in 
hotelirstvo. Občina ima dobre potenciale za dopolnitev in nadgradnjo te ponudbe predvsem na 
področju naravnih in kulturnih kakovosti ter že obstoječe športne in rekreacijske ponudbe.3 
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4.1.5 Prometni tokovi in potovalne navade 
 

 Potovalne navade  
 
V okviru izdelave CPS je bila opravljena anketa med 495 prebivalci MONG. Anketa je bila opravljena v 
tiskani obliki in na internetu v obdobju med 21.10.2016 in 7.11.2016. Cilj ankete je bil na podlagi 
pridobljenih rezultatov ugotoviti, kakšne so potovalne navade prebivalcev na območju MONG. S 
pomočjo rezultatov želimo prilagoditi načrtovanje prometa potrebam občanov. V analizi so bili 
upoštevani samo ustrezno oziroma popolnoma rešene ankete. 
 
Rezultati ankete so predstavljeni v prilogi CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA 
GORICA - ankete, poročilo, 1. faza. Ključne ugotovitve o potovanju na delo in v šolo pa so zajeti v 
naslednjih podpoglavjih Delovne migracije in Šolske migracije.  
 

 Stopnja motorizacije 
 
V MONG je bilo leta 2015 23.801 registriranih motornih vozil, od tega 18.740 (79 %) osebnih 
avtomobilov. Stopnja motorizacije (število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev) je bila leta 2015 
590, kar je precejšen upad v primerjavi z letom 2008. Vseeno pa se stopnja motorizacije spet rahlo 
povečuje od leta 2013, ko je bila najnižja v tem obdobju (586). To pomeni, da je leta 2012 v povprečju 
vsako gospodinjstvo imelo 1,4 avtomobila, leta 2008 pa 1,6.  
 
Stopnja motorizacije je precej nad slovenskim povprečjem, ki znaša 523. MONG je celo na 10. mestu 
med občinami v Sloveniji, zanimivo pa je, da so med prvimi 10 še štiri iz Goriške regije (Renče – 
Vogrsko, Brda, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba), štiri pa so z Obalno-kraške statistične regije, 
kar nakazuje, da je Primorska kot celota izrazito nagnjena k uporabi osebnega avtomobila. Pozitivno je 
to, da je Nova Gorica edina izmed 10 najbolj motoriziranih občin, ki je zmanjšala stopnjo motorizacije 
v zadnjih 8 letih in to za skoraj 9 % (poleg občine Šempeter – Vrtojba, kjer pa je bil upad le -0,2 %). 
 
Preglednica 10: Stopnja motorizacije med leti 2008 in 2016 (Vir: statistični podatki iz si-stat)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Motorna vozila 25.776 25.528 24.855 24.294 23.751 23.451 23.575 23.801 

Osebni avtomobili 20.814 20.578 19.908 19.373 18.963 18.723 18.667 18.740 

Stopnja motorizacije 647 645 620 603 593 586 588 590 

Stopnja motorizacije – 
slovensko povprečje 516 521 519 520 519 517 518 523 
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Grafikon 6: Stopnja motorizacije  

 
Leta 2014 je bila kot tudi drugod na Goriškem povprečna starost avtomobilov precej nad slovenskim 
povprečjem (tj. 9,4), saj je presegala 10,3 let.4  

 
 Delovne migracije 

 
Velika večina vseh delovnih mest v občini je skoncentriranih na širšem mestnem območju Nove 
Gorice, kar ima za posledico dnevne migracije delovne sile iz drugih območij občine, kakor tudi iz drugih 
občin. Posledica takih migracij je promet, ki z visoko stopnjo motorizacije in neučinkovitim javnim 
prometom, ki sloni predvsem na osebnem motornem prometu, povečane prometne obremenitve v 
konicah ter z njim obremenitve okolja.  
 
Na podlagi statističnih podatkov je razvidno, da se je indeks delovne migracije5 v zadnjih 15 letih 
povečal, predvsem na račun povečanja delovne migracije izven občine stalnega prebivališča. Nova 
Gorica se zato uvršča med izrazito delovne občine; t.j. kjer je indeks delovne migracije nad 1166. Znotraj 
občine je močno povečana migracija iz hribovitih predelov proti urbanim zaposlitvenim centrom, saj 
samozaposlovanja na kmetijskih gospodarstvih, še posebej na hribovitih predelih, ni možno zagotoviti 
za vse člane teh kmetijskih gospodarstev.  
  
Po velikosti je zaposlitveno zaledje Nove Gorice eno največjih v Sloveniji (Jermol, 2014). MONG spada 
med le 16 občin, ki v Sloveniji zadostijo kriterijem izrazito delovne občine, od teh sta na Primorskem 
le dve. Poleg pravkar opisanega trenda se kaže tudi trend čedalje večjega deleža delovno aktivnega 
prebivalstva MONG, ki ima zaposlitev v drugih občinah, torej vsakodnevno s svojo potjo na delo 
prispeva k večanju prometnih tokov na širšem področju Goriške. Ta delež je leta 2015 znašal že 39 %. 
 
 
 

                                                            
4 http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5227&idp=22&headerbar=19  
5 Indeks delovne migracije je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti 
delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100. 
6 Delovne migracije, Slovenija, Metodološko pojasnilo 
http://www.stat.si/statweb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8147  
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Preglednica 11: Delovne migracije v MONG 2000-2015 (vir: si-stat podatkovni portal, november 2016) 

 2000 2005 2010 2015 

Indeks delovne migracije 112,2 112,0 120,4 119,8 

Delovni migranti, ki delajo zunaj občine prebivališča 30,0 % 33,7 % 38,6 % 38,6 % 

Delovni migranti, ki delajo v občini prebivališča 70,0 % 66,3 % 61,4 % 61,4 % 

 
Naslednja preglednica in slika kažeta, da največ tistih, ki migrirajo v druge občine, dela v občinah 
Šempeter – Vrtojba, Ljubljana in Ajdovščina. Med občinami, od koder se vozijo prebivalci teh občin 
v Novo Gorico, pa podobno prednjačita Ajdovščina in Šempeter – Vrtojba ter tudi Brda, Kanal, Miren 
– Kostanjevica in Renče – Vogrsko.  
 
Opazen je trend nižanja vsakodnevnih poti zaposlenih na delo iz dela zaledja v MONG. Največji padec 
beležijo poti iz občine Tolmin in sicer kar za 31 procentov ter iz občine Kanal za 20 procentov (Jermol, 
2014).  
 
Preglednica 12: Delovne migracije med občinami leta 2015 (Vir: statistični podatki iz si-stat) 

Občine, kjer delajo Goričani: Občine, od koder prihajajo delavci v Novo Gorico: 

V občini Nova Gorica 7.211 Skupno 6.865 

Izven občine Nova Gorica 4.534 Ajdovščina  1.228 

Ajdovščina  381 Brda 739 

Brda 93 Idrija 70 

Kanal 113 Kanal 670 

Koper 110 Kobarid 97 

Ljubljana 921 Komen 159 

Maribor 109 Koper 81 

Miren - Kostanjevica 253 Ljubljana 157 

Renče - Vogrsko 295 Miren - Kostanjevica 603 

Sežana 77 Postojna 56 

Šempeter - Vrtojba 1.619 Renče - Vogrsko 623 

Tolmin 114 Sežana 125 

Vipava 63 Šempeter - Vrtojba 899 

Drugo 386 Tolmin 301 

  Vipava 238 

  Drugo 819 
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Slika 10: Delovne migracije iz in v Mestno občino Nova Gorica leta 2015 (po smeri migracij) (vir: podatkovni portal 
SI-STAT) 

 
Po podatkih iz Popisa 2002, je 76 % delovno aktivnih prebivalcev na delo potovalo z avtomobilom 
(71 % kot voznik in 5 % kot sopotnik), peš ali s kolesom je pot opravljalo 18 %, samo 4 % pa z 
avtobusom. Delež vlaka je zanemarljiv, medtem ko je delež motornih koles večji od 1 %.  
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Grafikon 7: Način potovanja na delo (N=14.820) (vir: SURS, Popis 2002) 

 
Čas potovanja na delo odraža tudi dejstvo, da je večina zaposlena znotraj občine, zato po Popisu 2002 
dve tretjini prebivalcev potrebujeta manj kot 15 min za potovanje na delo, še več kot četrtina pa do 30 
min, torej manj kot 7 % prebivalcev potuje več kot pol ure.  
 

 
Grafikon 8: Čas poti na delo (N=14.820) (vir: SURS, Popis 2002) 
 

Od takrat je prišlo do večjih sprememb, saj je stopnja motorizacije rahlo upadla, uveden je bil 
brezplačen mestni promet, po drugi strani pa se povečuje število prebivalcev v naseljih izven urbanega 
območja Nove Gorice. Novejši podatki, pridobljeni preko ankete po gospodinjstvih (Valicon, 2016) na 
vzorcu 126 oseb v MONG, kažejo še vedno na podoben, malce nižji delež uporabe avtomobila za pot 
na delo (74 %) ter višji delež pešačenja in kolesarjenja (skupno 26 %), toda nič uporabe javnega 
potniškega prometa. Vzorec ankete je zaradi majhnosti nereprezentativen, a vseeno daje okvirno 
oceno o uporabi določenih prometnih načinov.  
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Grafikon 9: Način potovanja na delo (N=126) (vir: Valicon, 2016) 
 

Anketa v okviru priprave CPS je med 320 anketiranci, ki delajo, ugotovila, da 64 % ljudi potuje na delo 
z avtomobilom, 54 % je takih, ki so v avtomobilu sami. Precej visok delež, kar 22 %, jih kolesari, hodi 
pa 12 %, kar je skupaj dvakrat več kot kaže Popis 2002. 
 

 
Grafikon 10: Način potovanja na delo (N=320) (vir: PNZ, anketa, 2016) 

 
Po ugotovitvah projekta Adria-A (Jermol, 2014), k visoki stopnji uporabe avtomobila in zato majhnemu 
deležu uporabe JPP med zaposlenimi pripomore tudi struktura delovnih mest v MONG, ki ima kot 
regionalni center Goriške regije še bolj poudarjena prevladujoča delovna mesta v tržnem in 
storitvenem sektorju, medtem ko večjih industrijskih podjetij ni. Deleži uporabe JPP med posameznimi 
občinami zaposlitvenega zaledja MONG je največji med občino Šempeter-Vrtojba in MONG, saj sta 
mesti povezani tako z mestnim kot medkrajevnim avtobusom. Izstopa tudi trend večje uporabe JPP 
med zaposlenimi v smereh zaposlitvenega zaledja MONG, ki so z Novo Gorico povezana z železnico, to 
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sta občini Kanal ter Tolmin. Iz občine Ajdovščina, ki je prav tako z Novo Gorico povezana z železnico, ta 
delež manjši, saj je v tej smeri omogočen ugoden osebni prevoz po hitri cesti. 
 
Študija Adria-A je tudi pokazala, da bolj so naselja oddaljena od zaposlitvenega središča, večja je 
uporaba JPP med zaposlenimi za dostop do dela v zaposlitvenem območju širšega somestja Nove 
Gorice in Šempeter-Vrtojbe. Kažejo se tri, bolj ali manj prostorsko homogene skupine naselij glede na 
uporabo JPP med delovno aktivnimi prebivalci le-teh, hkrati pa sovpadajo z glavnimi postajališči na 
odseku, in sicer: naselja okrog postajališča Volčja Draga z najmanjšim deležem uporabnikov JPP, v 
srednjem delu koridorja so precej mešani deleži v odvisnosti od oddaljenosti naselja od železniške 
proge, v spodnjem delu koridorja pa izstopata naselji Branik in Štanjel z relativno velikim deležem 
uporabe JPP glede na prvi dve skupini naselij. 
 

 
Slika 11: Delež uporabnikov JPP po naseljih (vir: Jermol, 2014) 
 

 Šolske migracije 
 
Podatki za šolske migracije so povzeti iz popisa leta 2002, ki so edini dostopni podatki. Večina šolajočih 
(80 %) se izobražuje v Novi Gorici, 20 % pa v ostalih občinah.   
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Preglednica 13: Učenci, dijaki in študenti - dnevni migranti po občini prebivališča in občini šolanja (Vir: SURS, 
Popis 2002) 

Občina šolanja Število šolajočih, ki prebivajo v Novi Gorici 

Ajdovščina 185 

Ljubljana 395 

Nova Gorica 4.594 

Sežana 166 

Šempeter - Vrtojba 130 

Drugo 270 

Skupaj 5.740 

 
Način potovanja v šolo prikazuje spodnji graf (za leto 2002). Večji del, več kot tretjina šolskih migracij 
poteka peš ali s kolesom, 17 % z avtobusom in 4 % vlakom, kar precej pa jih potuje tudi z avtom (44 
%). 
 

 
Grafikon 11: Način potovanja v šolo (N=7.021) (vir: SURS, Popis 2002) 
 
Večina učencev prispe v šolo v manj kot 15 minutah (56 %), 20 % učencev potrebuje več kot 1 uro do 
šole.  
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Grafikon 12: Čas poti v šolo (N=6.760) (vir: SURS, Popis 2002) 

 
Društvo Gekolina je tudi začelo spremljati potovalne navade otrok v treh osnovnih šolah (OŠ Frana 
Erjavca, POŠ Trnovo in OŠ Solkan). Podatki med 694 anketiranimi učenci kažejo, da 43 % otrok hodi, 6 
% pa jih kolesari v šolo, kar pomeni več kot v Popisu 2002 (skupno 34 %). Delež tisti, ki se vozijo z 
avtomobilom je 37 %, kar je manj kot leta 2002 (44 %). Tudi delež avtobusa se je zmanjšal s 17 % na 
13 %.  
 

 
Grafikon 13: Način potovanja v šolo leta 2015 (N=694) (vir: Društvo Gekolina) 

 
Učenci so tudi odgovarjali na vprašanje, kako bi radi potovali v šolo. Delež učencev, ki bi radi kolesarili, 
je skoraj tretjinski, kar pomeni precej več, kot jih trenutno kolesari (6 %). To je predvsem na račun 
vožnje z avtomobilom in hoje.   
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Grafikon 14: Želje po načinu potovanja v šolo leta 2015 (N=694) (vir: Društvo Gekolina) 
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4.1.6 Vplivi prometa na okolje in zdravje 
 
Ključni kazalniki zdravja  
 
Promet pomembno posredno in neposredno vpliva na zdravje ljudi, bodisi preko bolezni povezanih z 
onesnaževanjem (npr. astma in ostale dihalne bolezni) in pomanjkanjem fizične aktivnosti (npr. kardio-
vaskularne bolezni, debelost) ali v zvezi s prometnimi nesrečami. Poleg tega lahko trajnostni, predvsem 
nemotorizirani promet, pozitivno vpliva na zmanjšanje bolniških odsotnosti. Navsezadnje pa je za 
oblikovanje CPS pomemben tudi delež starejših, ki so močneje izpostavljeni tveganju revščine, socialni 
izključenosti ter večjim potrebam po storitvah dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prilagojenih 
storitvah, ki lajšajo vsakodnevno vključevanje v okolje in življenje.  
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) s spletno aplikacijo Zdravje v občini7 nudi podatke o ključnih 
zdravstvenih kazalnikih za vse slovenske občine in jih primerja s slovenskim povprečjem. Za MONG so 
za leto 2016 ključne naslednje ugotovitve8: 
 

- Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro (63 %), je bil blizu 
slovenskemu povprečju (66 %). 

- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na 
leto, v Sloveniji pa 13,7 dni, in je statistično boljša od slovenskega povprečja.  

- Telesni fitnes otrok (tj. ocena gibalne učinkovitosti) (50,3 %) je bil blizu slovenskemu povprečju 
(50,0 %). 

- Prekomerna prehranjenost otrok (21,1 %) je bila statistično boljša od slovenskega povprečja 
(24,6 %). 

- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji (8,8 %) je bil blizu slovenskemu 
povprečju (8,7 %). 

- Število poškodovanih v prometnih nezgodah na 1000 ljudi (2,3) je statistično slabše od 
slovenskega povprečja (1,8).  

- Delež starejšega prebivalstva (nad 80 let) (5,7 %) je bila statistično večji od slovenskega 
povprečja (4,7 %).  

- Število otrok in mladostnikov z astmo (0-19 let) na 1000 prebivalcev (2,8) je statistično slabši 
od slovenskega povprečja (1,2). 
 

Opazno je, da v MONG od slovenskega povprečja v negativnem smislu izstopajo predvsem kazalec 
števila otrok z astmo, števila poškodb zaradi prometnih nezgod ter pa tudi deleža starejših.  
 
Število poškodovanih v prometnih nezgodah je najverjetneje povezano z visoko stopnjo motorizacije 
pa tudi razvejanega lokalnega in državnega cestnega omrežja, ki povezuje ključne kraje v regiji in po 
katerem se premika velik obseg motornega prometa. Je pa ta kazalec malce boljši od povprečja regije 
in upravne enote (2,4). Več podrobnosti je v poglavju Analiza prometne varnosti.  
 
Delež starejših, ki je tudi večji od slovenskega povprečja, kaže na problem odvisnosti starejših od 
drugih. Bolj vključujoče in enakopravno načrtovanje prometa lahko starejšim olajša dostop do 
osnovnih storitev.  
 

                                                            
7 http://obcine.nijz.si/?leto=2016  
8 http://obcine.nijz.si/Dokumenti/pdf/2016/obcine/84.pdf  

http://obcine.nijz.si/?leto=2016
http://obcine.nijz.si/Dokumenti/pdf/2016/obcine/84.pdf
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Čeprav je prekomerna prehranjenost v MONG pod slovenskim povprečjem, pa še vedno dosega več 
kot petino. Po podatkih NIJZ prekomerna telesna masa in debelost naraščata tako v Sloveniji kot tudi 
v večini evropskih držav. Gre za težavo, ki vpliva na dolžino in kakovost življenja ter razvoj različnih 
bolezni in je posledica premajhne telesne dejavnosti oziroma vse bolj sedečega življenjskega sloga. Kot 
je že zapisano v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, imajo lokalne 
skupnosti ključno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne 
dejavnosti za krepitev zdravja tako preko ustreznega načrtovanja in izgradnje infrastrukture - 
kolesarskih in pešpoti, igralnih površin, parkov, telovadnih in vadbenih in športnih prostorov, kot tudi 
preko omogočanja in financiranja/sofinanciranja programov spodbujanja zdravega življenjskega sloga.  
 
Kakovost zraka 
 
Izpusti iz prometa so se v zadnjih desetletjih opazno zmanjšali, toda v Evropi zaradi onesnaženosti zraka 
vsako leto še vedno predčasno umre kar 400.000 ljudi. Slab zrak še posebej prizadene otroke in 
starejše. Motoriziran promet je eden poglavitnih virov onesnaženja. Zdravju so najnevarnejši drobni 
delci (PM2,5 in manjši) in to že v nizkih koncentracijah. V telo pridejo z dihali in sprožajo vnetje, večjo 
odzivnost dihal, kašelj in oteženo dihanje. Izpostavljenost dušikovim oksidom lahko zmanjša pljučne 
funkcije, poveča dovzetnost dihalnih poti za okužbe, pojavijo se alergije. Tudi žveplov dioksid je 
neposredno strupen za ljudi, saj škodi dihalnim funkcijam. Onesnažen zrak, še posebej delci povzročajo 
astmo in poslabšanje astme, bolezni (vnetja) dihal, upad pljučne funkcije pri odraslih in otrocih pa tudi 
pljučnega raka. Zadnji podatki kažejo, da ne povzroča samo poslabšanje astme, ampak tudi astmo pri 
otrocih (vir: NIJZ9). 15 % otrok, sprejetih v bolnišnico, ima težave z dihali, povezane s slabo kakovostjo 
zraka v Sloveniji (vir: ARSO, Ministrstvo za infrastrukturo, 201610).  
 
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11) predpisuje dovoljene mejne vrednosti 
koncentracij delcev PM10 za zaščito zdravja - mejno dnevno vrednost in dovoljeno letno število 
prekoračitev le-te ter mejno letno vrednost. Merilno mesto je ob Vojkovi cesti v bližini Ceste tolminskih 
puntarjev. Emisije iz posameznih virov so odvisne od letnega časa. V zimskem času je več individualnih 
kurišč, v poletnem času pa resuspenzije. Seveda ob predpostavki, da sta prispevka iz promet in 
industrije skozi vsa obdobja enaka. Pri vsem tem igra zelo pomembno vlogo meteorologija, ki je v 
zimskem času neugodna (temperaturne inverzije) in je velik razlog za povišane koncentracije tako 
delcev,kot tudi drugih onesnaževal. V zimskem obdobju naj bi promet prispeval 20 % emisij PM10, 
glede na ocenjene vire delcev PM10 pa bi bilo smiselno ukrepe za zmanjšanje delcev usmeriti na 
področje prometa in individualnih kurišč.11 
 
Med leti 2002 in 2013 je sicer število dni s preseženimi mejnimi vrednostmi PM10 upadlo z 39 na 22 
dni, kar je bilo vedno manjše od dopustnega. Poleg tega je bila leta 2012 izmed večjih mest v Sloveniji 
najnižja povprečna dnevna koncentracija PM2,5 v zraku izmerjena v Novi Gorici in Hrastniku. Po drugi 
strani je v Novi Gorici stopnja umrljivosti 14,8 ljudi na 1,000 ljudi, kar jo uvršča nekje v sredino najbolj 
onesnaženih mest v Slovenijo (največ 16,5 v Zagorju ob Savi, najmanj 11,2 v Kranju). Ta bi se po 
pričakovanju zmanjšala za 3 oziroma 4,2, če bi se koncentracije PM2,5 zmanjšala za 5 oziroma 10 µ 
PM2,5/m3 zraka12.  
 

                                                            
9 http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kakovost_zraka_-_zdravje_peter_otorepec.pdf  
10 http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/publikacije/ETM_publikacija_2016.pdf  
11 http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/ViriNovaGorica.pdf  
12 http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/clanek_pm.pdf  

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kakovost_zraka_-_zdravje_peter_otorepec.pdf
http://www.trajnostnamobilnost.si/Portals/0/publikacije/ETM_publikacija_2016.pdf
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/ViriNovaGorica.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/clanek_pm.pdf
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Novo Gorico se izpostavlja kot primer dobre prakse in dokaz učinkovitosti ukrepov na področju 
prometa, saj je bila leta 2013 in 2014 onesnaženost zraka s prašnimi delci precej pod mejnimi 
vrednostmi. Nekaj preseganj se opaža le še pozimi.13  
 
Posebna težava pa je ozon, saj izpostavljenost povišanim koncentracijam lahko povzroči stalne okvare 
pljuč. Troposferski ozon nastaja s kemijskimi reakcijami iz dušikovih oksidov in lahko hlapnih 
ogljikovodikov ob prisotnosti sončne svetlobe (fotokemična reakcija). Vir dušikovih oksidov je 
predvsem promet. Ozon nastaja v onesnaženem zraku in vročem vremenu, še posebej so zanje 
dovzetni otroci, starejši ljudje, delavci na prostem in rekreativni športniki. Leta 2015 je bilo v Novi 
Gorici 64 dni s presežno ciljno vrednostjo ter 6 dni s preseženo opozorilno vrednostjo. Posebna 
priporočila veljajo tudi za območje Trnovsko-Banjške planote, kjer so koncentracije ozona v povprečju 
višje kot v nižjih legah na Goriškem. Samo avtomobilski izpuhi pa sicer ne bi bili dovolj za prekomerno 
onesnaženje, če ne bi to prihajalo iz Padske nižine, ki velja celo z ozonom najbolj onesnaženo območje 
v Evropi.14 
 
Anketa v okviru CPS je vsebovala tudi vprašanja o splošni kakovosti bivanja v MONG, vključno s 
kakovostjo zraka. Podrobni rezultati so v prilogi, ključne ugotovitve pa so sledeče: 
 

- Skupno 28 % jih je zadovoljnih s kakovostjo zraka (31 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 55 % jih je zadovoljnih s kakovostjo življenja (10 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 42 % jih je zadovoljnih z varnostjo v prometu (16 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 30 % jih je zadovoljnih s stroški za mobilnost (26 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 28 % jih je zadovoljnih s kakovostjo zraka (31 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 36 % jih je zadovoljnih z dostopnostjo za vse uporabnike (23 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 68 % jih je zadovoljnih s kakovostjo javnih površin za preživljanje prostega časa (13 % 

je nezadovoljnih); 
 
Iz tega izhaja, da jih je večina anketirancev neopredeljenih glede večine vidikov kakovosti bivanja 
(niti dobro niti slabo), največ nezadovoljstva pa je ravno s kakovostjo zraka, sledi pa strošek za 
mobilnost.  
 
Emisije hrupa 
 
Leta 2012 je bila izdelana strateška karta hrupa (A-PROJEKT, 2013), ki opredeljuje območja nad mejno 
vrednostjo za II. stopnjo varstva pred hrupom (na območju družbene infrastrukture površine za 
zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, na območju stanovanj čiste 
stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš, ter na 
posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem). Karta prikazuje, da so to predvsem območja 
ob glavnih prometnicah. 
 

                                                            
13 http://www.delo.si/nedelo/prasni-delci-pm10-majhni-a-zdravju-skodljivi.html  
14 http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ozon_priprocila_2016_k.pdf  

http://www.delo.si/nedelo/prasni-delci-pm10-majhni-a-zdravju-skodljivi.html
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ozon_priprocila_2016_k.pdf
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Slika 12: Strateška karta hrupa za MONG, Ldvn (vir: A-PROJEKT, 2012) 

 
Strokovne podlage za OPN glede hrupa (Lokus, 2013) so predlagale 15 območij urejenja v OPN, ki so 
primerna za vzpostavitev II. stopnje varstva pred hrupom. 
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Meritve ARSO15 so pokazale, da so otroci v osnovnih šolah in vrtcih v MONG le delno izpostavljeni 
previsokim ravnem hrupa zaradi cestnega prometa. Od 16 vrtcev (skupno 1.213 otrok) in 12  osnovnih 
šol (skupno 2.464 učencev) ni pri nobeni stavbi mejna vrednost okoljskega hrupa za igrišča (55 dB(A)), 
določena kot priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, presežena z vseh strani stavbe. Pri 3 šolah  
in 5 vrtcih v Novi Gorici, Kromberku in Solkanu je ta mejna vrednost sicer presežena na najbolj 
izpostavljeni fasadi. Glede na podatke ARSO predvideva, da v učilnicah in prostorih večine osnovnih šol 
in vrtcev, hrup cestnega prometa ne moti pouka oziroma ne moti otrok pri igri in počitku. 
 

 
Slika 13: Izpostavljenost šol hrupu zaradi cestnega prometa v MONG (vir: ARSO, 2014) 

                                                            
15 http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=588  

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=588
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Slika 14: Izpostavljenost vrtcev hrupu zaradi cestnega prometa v MONG (vir: ARSO, 2014) 
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4.1.7 Analiza prometne varnosti 
 
Kot je bilo omenjeno že pri ključnih kazalnikih zdravja v občini, je v MONG nadpovprečno veliko število 
poškodovanih v prometnih nezgodah v primerjavi s slovenskim povprečjem. 
 
Pozitivno je, da iz spodnjega grafikona po podatkih Agencije za varnost v prometu lahko razberemo, 
da se je število vseh prometnih nesreč do leta 2015 zmanjšalo za več kot 40 % v primerjavi z letom 
2002 oziroma za 47 % v primerjavi z najslabšim letom 2009. Leta 2015 je tako bilo zabeleženo 
najmanjše število prometnih nesreč v zadnjih 14 letih. Toda potrebno je opozoriti na pomanjkljivost v 
metodologiji zbiranja teh podatkov, saj se večje število lažjih prometnih nesreč več ne beleži v tej bazi 
podatkov, odkar je možno izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči, ki je nadomestilo za policijski 
zapisnik. 
 

 
Grafikon 15: Število vseh prometnih nesreč v obdobju 2002-2015 (vir: http://nesrece.avp-rs.si/) 

 
Tudi če odštejemo lažje prometne nesreče, je opazen trend zniževanja števila smrtnih žrtev in hudih 
poškodb. Na primer, leta 2015 je bila smrtna žrtev ena, hudih prometnih nesreč pa 9, kar je najmanj 
od leta 2002 in pomeni 57% znižanje.  
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Grafikon 16: Število smrtnih in hudih prometnih nesreč v obdobju 2002-2015 (vir: http://nesrece.avp-rs.si/) 

 
Pri nesrečah, v katerih je bil udeležen pešec, jasnega trenda iz obravnavanega obdobja ni možno 
razbrati, saj so številke relativno majhne. Leta 2015 je bilo tako enako število nesreč s pešci kot leta 
2002, a več kot na primer leta 2012 in 2013.  
 
Pri kolesarskih nesrečah je trend zelo nestanoviten; število leta 2015 ponovno naraslo na enako raven 
kot leta 2002, vmes pa je precej nihalo. Povečanje sicer verjetno lahko pripišemo tudi bolj pogostemu 
kolesarjenju. Če število nesreč na število kolesarjev pada, je prometna varnost kolesarjev še vedno 
boljša, kot če se upošteva le absolutne številke.  
 

 
 
Grafikon 17: Število prometnih nesreč z udeleženim pešcem in kolesarjem v obdobju 2002-2015 (vir: 
http://nesrece.avp-rs.si/) 
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Če pogledamo bolj natančne podatke v zadnjem petletnem obdobju, je bilo po podatkih Agencije za 
varnost v prometu v času od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 na območju MONG obravnavanih 1.826 
prometnih nesreč. Od tega je 9 oseb izgubilo življenje, 73 je bilo huje telesno poškodovanih, 454 lažje 
telesno poškodovanih, 1.290 oseb pa ni utrpelo poškodb.  
 
V naselju se je v povprečju letno zgodilo 67 %, izven naselja pa 33 % prometnih nesreč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikon 18: Delež prometnih nesreč glede na lokacijo od 2010 do 2015 

 
Podatki kažejo, da se največ prometnih nesreč v MONG izven naselja zgodi na prometno najbolj 
obremenjeni cesti G2-103 (med hitro cesto H4 in v smeri proti Posočju oziroma vzhodna obvoznica), v 
povprečju letno 36 nesreč.  
 
Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče so premik z vozilom (27 %), neupoštevanje pravil o 
prednosti (16 %) in neprilagojena hitrost (14 %). 
 

 
Grafikon 19: Delež prometnih nesreč glede vzrok nastanka od 2010 do 2015 
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Naslednja slika prikazuje lokacije nesreč s smrtnim izidom v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015. Od 
devetih nesreč so se tri zgodile v naselju, šest pa izven naselja. Vzroki za nesreče so bili neprilagojena 
hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.  
 

 
Slika 15: Prikaz prometnih nesreč s smrtnim izidom od 2010 do 2015 (vir: http://nesrece.avp-rs.si/) 
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Naslednja slika prikazuje nesreče v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015, ki so se zgodile zaradi 
neprilagojene hitrosti. Od 257 nesreč so bile tri s smrtnim izidom (S), 18 s hudimi telesnimi poškodbami 
(H), 96 z lažjimi telesnimi poškodbami (L) in 140 brez poškodb (B). 
 

 
Slika 16: Prikaz prometnih nesreč z vzrokom neprilagojene hitrosti od 2010 do 2015 (vir: http://nesrece.avp-
rs.si/) 

http://nesrece.avp-rs.si/
http://nesrece.avp-rs.si/
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4.1.8 Prometno načrtovanje 
 
To poglavje predstavlja ključne izzive prometnega načrtovanja na splošno, ki so bili izpostavljeni že v 
Analizi stanja za CPS za Čezmejno Goriško regijo (UIRS, 2014).  
 
Neoptimalna organizacija prometnega načrtovanja 
 
V Sloveniji je večina pristojnosti upravljanja mestnega prometa sloni na lokalni oziroma občinski ravni, 
vendar država ne zagotavlja zlasti finančnih pa tudi ostalih inštrumentov za kakovostno prometno  
načrtovanje. Zaradi odsotnosti regionalne ravni pa se predvsem večja mesta, kot na primer Nova 
Gorica, soočajo z velikimi težavami pri reševanju prometnih težav, ki imajo vzrok v njihovem 
funkcionalnem zaledju.  
 
Nova Gorica po razpadu na manjše občine in manjšemu pomenu državne meje deluje kot funkcionalna 
regija z izobraževalnim in zaposlitvenim središčom. Nova Gorica je sicer med prvimi v državi začela z 
trajnostnim prometnim načrtovanjem, vendar se je omejevalo predvsem na mestno območje, ne pa 
tudi na čezmejno in regijsko zaledje.   
 
MONG ima razvito strukturo oddelkov in služb, ki so zadolženi za različna področja: oddelek za 
družbene dejavnosti, oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter oddelek za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo. Vendar je ta razdrobljenost pogosta ovira za enovit in jasno usmerjen 
razvoj. Pristojnosti načrtovanja in upravljanja prometnega sistema so tako razpršene med več 
oddelkov in služb mestne uprave. Tako naloge prometnega planiranja in umeščanja prometne 
infrastrukture v prostor, operativne naloge na področju prometa in gradnja infrastrukture, razvoj 
prometnih in parkirnih režimov, upravljanje parkirišč in komunikacija s prevoznikom JPP niso med sabo 
vedno usklajeni. To se je potrdilo tudi na delavnici z občinsko upravo, kjer je bilo izpostavljeno, da se 
to dogaja tudi zaradi državne zakonodaje, vendar pa da zagotovo obstaja potencial za boljšo integracijo 
in sodelovanje.  
 
MONG izpostavlja tudi neustrezno kadrovsko strukturo tako z vidika števila kot usposobljenosti 
kadra na področju prometnega načrtovanja, kar nakazuje na potrebo po spremembah v organizaciji 
ter spodbujanju sodelovanja med oddelki. 
 
Razhajanje med strateškim načrtovanjem in izvajanjem ukrepov 
 
V slovenskih občinah tradicionalno prostorski akti nadomeščajo prometne strategije, kar je daleč od 
idealnega, saj tak pristop obravnava samo prometno infrastrukturo, nikjer pa ni obravnavan prometni 
sistem in njegovo upravljanje kot celota. Tako pogosto izostanje strategije JPP in kolesarjenja, parkirne 
politike, upravljanja mobilnosti itd. Vzpostavitev procesa in sistema strateškega načrtovanja prometa 
naj bi dosegla premik od infrastrukturnih in parcialnih načinov obravnave prometnega sistema na 
neinfrastrukturne in celostne. 
MONG je v Sloveniji ena redkih svetlih izjem, saj je že leta 2006 pripravila Načrt trajnostne mobilnosti, 
leta 2016 pa tudi pridobila Prometni načrt - Celostno urejanje vseh vrst prometa na širšem mestnem 
območju Nove Gorice, ki se bolj celostno ukvarja s prometnim sistemom ter seveda CPS Čezmejne 
Goriške regije. Poleg tega je bila sprejeta tudi Trajnostna urbana strategija, ki je zavezana načelom 
trajnostne mobilnosti. Vse to je v zadnjem desetletju vodilo do pomembnih izboljšav v prometnem 
načrtovanju, kot so na primer izboljšan in brezplačen mestni promet, vlaganje v kolesarsko 
infrastrukturo, vključevanje v evropske in državne projekte na temo trajnostne mobilnosti, promocija 
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trajnostne mobilnosti itd. A vendarle tudi v MONG prihaja do razhajanja med strateškimi usmeritvami 
in načrtovanimi ukrepi ter njihovo izvedbo. Tako je na primer še nedavno prihajalo do netrajnostnih 
prometnih ukrepov, ki se ne skladajo s cilji teh dokumentov, na primer uvajanje dodatnih parkirnih 
mest na račun postajališč JPP ali varnosti pešcev in kolesarjev. Navsezadnje tovrstni dokumenti niso 
bili formalno sprejeti v mestnem svetu.  
 
Razhajanje med prometno in prostorsko politiko 
 
Glede na izkušnje iz tujine, je intergracija s prostorsko politiko, tako kot drugod v Sloveniji, prešibka 
tako na strateški kot na izvedbeni ravni. Obstaja potencial za izboljšanje učinkovitosti prostorskega 
sektorja pri doseganju trajnostnega prometa, na primer ocena vplivov novih razvojnih projektov na 
prometni sistem, vrednotenje učinkov projektov in ukrepov, maksimalni parkirni standardi, vezani na 
nivo dostopnosti območja z javnim potniškim prometom (JPP), itd. Izvedbeni del občinskega 
prostorskega načrta na primer s predvidenimi ukrepi, ki so skoncentrirani na cestno omrežje, ne sledi 
ostalim prometnim dokumentom v občini. Zaradi prostorske politike prihaja do zaostajanja ponudbe z 
vidika oskrbnih funkcij v manjših naseljih, kar vodi v zapiranje lokalnih trgovin in podaljšuje oskrbne 
poti, zato so te vse bolj vezane na osebne avtomobile. Najbolj to občutijo predvsem starejši občani, 
katerih delež v zadnjih letih narašča, pa tudi ostalih brez avtomobilov. Čeprav v nasprotju z večino 
občin v Novi Gorici nakupovalna središča niso umeščena daleč iz mesta, pa trgovine pogosto širijo v 
slabše dostopna območja, do koder je zaradi neurejene infrastrukture za pešce in kolesarje v veliki 
meri vezan na prevoz z avti. Primer tega je na primer nakupovalno središče Supernova v Novi Gorici 
ali nakupovalno središče v Kromberku, ki sta slabo dostopni predvsem za kolesarje, medtem ko 
infrastruktura za pešce prav tako ne spodbuja najbolj k pešačenju, saj je bila načrtovana v podrejenem 
položaju glede na motorni promet. Končno pa je problem neučinkovite prostorske politike opazen tudi 
v zapostavljenosti dostopnosti novogradenj z nemotoriziranimi načini in JPP. Občina ima mehanizme, 
da zahteva od investitorjev zagotavljanje dobrih pogojev za dostopnost in nevtralizacijo negativnih 
vplivov na širši prometni sistem. Mehanizmi za zagotavljanje dobrih pogojev za dostopnost in 
nevtralizacijo negativnih vplivov na širši prometni sistem se na primer lahko definirajo v CPS in se 
vključijo v OPN kot splošni prostorski izvedbeni pogoji za področje mobilnosti (urejanja prometa) kot 
prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora in kot usmeritve za izdelavo 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Občina zagotavlja uveljavitev pogojev s sprejetim 
sklepom o pričetku priprave OPPN (izhodišča za strokovne podlage), skozi smernice za pripravo OPPN 
(npr. služba mestne uprave odgovorna za promet) in 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) skladno z zgoraj 
zapisanimi možnostmi in procedurami. 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 povozne površine, vodenje različnih 
vrst prometa, opremljanje javnih obcestnih površin, zasaditev); 

 parkirni standardi. 
 
Drugi mehanizmi, ki niso prostorski izvedbeni pogoji in niso vključeni v prostorske akte, se vključujejo 
v druge občinske odloke, ki se nanašajo na finančne zadeve, na primer namensko porabljen denar 
zbran s parkirnin za urejanje javnih površin za pešce in kolesarje in JPP, višina parkirnin ipd.  
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Trenutno občina včasih postavi zahteve le glede izboljšanja okoliškega cestnega omrežja, pa še to ne 
zmeraj. Na enakovreden vidik obravnave nemotorizirane dostopnosti in JPP pa se praviloma pozablja. 
 
Neizkoriščen potencial upravljanja mobilnosti 
 
V Sloveniji tipično še ni uveljavljeno upravljanje mobilnosti kot sestavni del upravljanja prometnega 
sistema, ki bi promoviralo trajnostni promet in uravnavalo povpraševanje po uporabi avtomobila na 
način, da spreminja stališča in potovalne navade prebivalcev. MONG je sicer ponovno pozitivna izjema 
v Sloveniji, vendar obstaja še precej potenciala. Na primer, za nekatere šole so bili pripravljeni 
mobilnostni načrti ter ukrepi promocije trajnostne mobilnosti, vendar obstajajo še večji generatorji 
prometa, kot na primer Univerza, večja podjetja in nakupovalna središča, večina od njih se sooča z 
dnevnimi težavami s parkiranjem. Pri razmišljanju o izboljšanju dostopnosti svojih programov 
razmišljajo večinoma le o povečevanju parkirnih kapacitet. S spremembo pristopa in uvedbo 
upravljanja mobilnosti, bi ta območja pridobila na dostopnosti tudi z ostalimi prometnimi načini, 
predvsem z JPP in kolesom. Poleg razmišljanja o dragih infrastrukturnih ukrepih bi tudi t.i. mehki ukrepi 
kot so promocija, ozaveščenost in spodbude, lahko pripomogli k spremembi potovalnih navad 
zaposlenih in obiskovalcev. 
 
Potrebno je podrobneje izpostaviti nekaj dosežkov na področju promocije trajnostne mobilnosti v 
šolah. Leta 2015 je potekal projekt “Varno v šolo brez avta”, ki ga je izvajalo novogoriško Društvo 
Gekolina  s sofinanciranjem Norveškega finančnega mehanizma, in je promoviralo trajnostno 
mobilnost med učenci, učitelji in starši. Sodelovale so tri šole (OŠ Frana Erjavca, OŠ Solkan in POŠ 
Trnovo), izdelale mobilnostni načrt ter sodelovale v promocijski igri EkoEkipa. Del širšega dokumenta 
mobilnostnega načrta je grafični prikaz varnih poti – zemljevid, izdelan s pomočjo prostorske analize 
šolskega okolišana katerem bodo prikazane varne poti v šolo, kolesarske poti in avtobusne linije tako 
šolskega kot mestnega avtobusa.  Zemljevid šolske okolice je namenjen predvsem učencem in staršem, 
da se lažje orientirajo, kje so varne poti do šole in na kakšen trajnostni način lahko pridejo do nje. Hkrati 
so bili evidentirani nevarne odseke in, na podlagi tega, so bile podani predloge mestni upravi za boljšo 
prometno urejenost. 
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Slika 17: Primer mobilnostnega načrta za OŠ Solkan (vir: Društvo Gekolina) 

Tri šole (OŠ Frana Erjavca, OŠ Dornberk in OŠ Dornberk PŠ Prvačina) so udeležene tudi v projektu 
Prometna kača. To je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna ciljna skupina, k hoji 
in kolesarjenju v šolo. Kampanja obsega igro tekom dveh tednov, otroci v teh dveh tednih lepijo 
nalepke na plakat vsakič, ko gredo v šolo peš, s kolesom, javnim prevozom ali souporabljajo avtomobil. 
 
Zapostavljanje vpliva prometa na kakovost življenja 
 
Vplivi prometa na kakovost bivalnega okolja ter na zdravje prebivalcev še niso vključeni v pripravo 
prostorskih in prometnih politik ter dokumentov. Problem dosedaj je bilo tudi pomanjkanje primernih 
podatkov. Jasno je, da predvsem vpliv onesnaženega zraka in hrupa zaradi prometa, ter pasivni načini 
premikanja pomembno vplivajo na zdravje prebivalcev. Vključevanje argumentov zdravja v postopek 
sprejemanja prostorskih in prometnih odločitev ima še velik potencial za razvoj, še večji je najbrž 
potencial uporabe argumentov zdravja v ozaveščevalnih akcijah za spreminjanje potovalnih navad. 
 
Prešibko vključevanje javnosti  
 
Vključevanje strokovne in širše javnosti, kot eden izmed ključnih vidikov CPS, v postopke strateških 
prometnih odločitev deluje znotraj prostorskega sektorja. Žal se vključenost javnosti bistveno 
zmanjša, ko gre za operativne odločitve in ukrepe na področju prometa. Na ravni operativnega 
delovanja v fazah načrtovanja je odločanje v občinah manj transparentno in redkeje vključuje 
zainteresirano javnost. Težave so tudi z obveščanjem prebivalstva o že odločenih in načrtovanih 
ukrepih ter o korakih njihovega izvajanja. 
 
Odsotnost sistematičnega spremljanja in vrednotenja  
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Spremljanje stanja na področju mobilnosti ni vzpostavljeno na področju mobilnosti, potovalnih navad 
prebivalcev in učinkov investicij in ukrepov v prometnem sistemu. Zato je pri načrtovanju novih 
ukrepov oteženo spremljanje in vrednotenje sprememb prometnega sistema.  
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4.1.9 Peš promet 
 
Hoja je najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje in je primerna za premagovanje krajših 
razdalj, ob uporabi raznih pripomočkov pa tudi ne glede na starost ali zdravje. Še več, uporaba prav 
vsakega prevoznega načina vključuje vsaj nekaj hoje, bodisi od/do postajališča javnega potniškega 
prometa ali od/do parkirišča. Zato je ključno, da je hoja prepoznana kot pomemben sestavni del 
vsakega prometnega sistema, še posebej v strnjenih območjih kot je Nova Gorica. Veliko kratkih poti, 
ki so trenutno opravljene z avtomobilom, bi se dalo premostiti s hojo, kar bi zmanjšalo pritiske na 
okolje, hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju. 
 
Nova Gorica je bila zasnovana po modelu vrtnega mesta, ki je, čeprav je hkrati namenjal veliko površin 
za nemotoriziran promet in nizko gostoto pozidave z ločenimi dejavnostmi, predvideval peš dostop do 
osnovnih funkcij. Toda zaradi hitre rasti motorizacije so parkirišča začela zamenjevati zelene 
površine, pozornost se je namenjala bolj motornemu prometu kot razmeram za hojo. Prebivalci 
pogosto uporabijo avtomobil tudi za premagovanje kratkih razdalj, ki se jih je nekoč prepešačilo. Tudi 
že v CPS za Čezmejno goriško regijo je bilo ugotovljeno, da je načrtovanje površin za pešce tako pri 
novih projektih kot prenovah večinoma podrejeno ostalim oblikam prometa. Za pešpoti se pogosto 
uporabi prostor, ki ostane in ki je brez namembnosti za ostale rabe. Včasih se infrastrukturo za pešce 
celo opusti zaradi pomanjkanja prostora, še posebej v zalednih naseljih. Poleg tega se pri načrtovanju 
ne upošteva logičnih in najkrajših povezavah med ključnimi točkami.  
 
Zmanjšanje deleža hoje je opazno pri vseh skupinah prebivalcev, trend je zaskrbljujoč zaradi negativnih 
učinkov, ki jih ima pomanjkanje fizične aktivnosti na razvoj mladih, ter bolezni, ki se kot posledica 
pojavijo v kasnejših življenjskih obdobjih. Prav tako ima ugotovljen trend tudi socialno dimenzijo. 
Zaradi slabših pogojev za hojo imajo dostop do osnovne oskrbe oziroma programov otežen vsi tisti 
prebivalci, ki zaradi različnih razlogov ne uporabljajo osebnega avtomobila. 
 
Še pred nekaj desetletji je bila hoja eden najpomembnejših načinov za premikanje v mestih ter naseljih. 
Od takrat se sama struktura mestnih središč in osrednjih naselij ni bistveno spremenila, so se pa 
spremenili pogoji glede dostopnosti osebnega avtomobila ter posledično potovalne navade. Razvoj 
cestnega motornega prometa je tudi zmanjšal varnost nemotoriziranih udeležencev, kar je dodaten 
razlog za zmanjšanje obsega hoje, predvsem pri najobčutljivejših skupinah (CPS za Čezmejno goriško 
regijo, 2014).  
 

 Analiza opremljenosti javnih površin in privlačnosti prostora za peš promet 
 
Za namen analize opremljenosti javnih površin in infrastrukture za peš promet se je v sklopu izdelave 
CPS izvedlo terenske oglede, poleg tega pa so povzete tudi glavne ugotovitve Prometnega načrta 
(Locus, 2016). Pomembno je poudariti, da se izvajalec CPS MONG ni opredeljeval glede kakovosti 
obstoječe študije ter predlaganih ukrepov, temveč je le povzel ključne ugotovitve. 
 
Razmere za hojo v širšem mestnem območju Nove Gorice 
 
Naslednja slika prikazuje glavne pešpoti. Vidi se, da je omrežje pešpoti precej razvejano. Poleg 
pločnikov v dokaj veliki meri prisotne tudi pešpoti oziroma peš in kolesarske poti, torej poti, kjer ni 
motornega prometa. Takšne površine so na primer v samem središču Nove Gorice v območju za pešce 
na Bevkovem trgu, ki je bila verjetno prvo območje za pešce v Sloveniji, soseska Gradnikove brigade 
ter povezave med različnimi stanovanjskimi ulicami v Solkanu. Poleg obstoječe peš cone na Bevkovem 
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trgu je v načrtu linijski trg ob magistrali ob Kidričevi ter preureditev Trga Evropa in Trga Jožeta Srebrniča 
v Solkanu. Hkrati se preučuje možnost omejitve hitrosti na Kidričevi in Rejčevi.  
 
Mešan promet brez pločnikov je v soseski Grčna, kjer pa je večja cona 30 km/h ter v nekaterih predelih 
Solkana. 
 
Pozitivno je, da je kar nekaj ulic v stanovanjskih soseskah, kjer je vzpostavljena povezava med slepimi 
ulicami samo za pešce in kolesarje, kar predstavlja dodatno prednost pri premagovanju razdalj v 
primerjavi z avtomobili.  
 
 

 
Slika 18: Glavne pešpoti na širšem mestnem območju Nove Gorice (vir: Locus, 2016) 

 
Čeprav je na prvi pogled omrežje pešpoti videti razvejano, pa je bilo v Prometnem načrtu identificiranih 
39 konfliktnih točk oziroma pomanjkljivosti za pešce. Največ je takih povezanih z odsekih brez hodnika 
za pešce ter neurejenimi peš povezavami.  
 
Preglednica 14: Identificirane konfliktne točke za pešce (vir: Locus, 2016) 
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Problematika 
Število točk / 

odsekov 

Nevaren odsek – brez hodnika (in prehoda) za pešce 16 

Neurejena peš povezava 6 

Nevarna točka – brez prehoda za pešce 4 

Neurejena peš površina 2 

Nevarna točka – nevarno prečkanje 2 

Nevaren odsek 2 

Nevarna točka – dostop potnikov do postajališča JPP ni kontroliran in brez prehoda za 
pešce 2 

Nevarna točka – izredno obremenjena cesta 2 

Neurejena signalizacija 1 

Neustrezen nivo uslug in prometna varnost 1 

Nevaren odsek – preveč prehodov za pešce skupaj 1 

 
Poleg tega obstaja tudi 20 konfliktnih točk na šolskih poteh, večina se spet navezuje na odseke brez 
hodnikov za pešce.  
 
Preglednica 15: Identificirane konfliktne točke na šolskih poteh (vir: Locus, 2016) 

Problematika Število točk / odsekov 

Nevarni odseki, brez hodnikov za pešce  6 

Šolska pot brez prehoda za pešce, ni preglednosti (žive meje)  4 

Ureditev varnega dostopa, brez prehoda za pešce  4 

Ureditev varnega dovoza  3 

Nevarne točke  2 

Signalizacija, mešanje peš in kolesarskega prometa  1 

 
Poleg tega obstajajo večji mestni kareji, ki so za pešce težko ali sploh neprehodni, so: 

- območje železniških tirov, 
- območje šolskega kareja, 
- območje industrijske cone Kromberk. 

 
Hkrati je bilo na terenskem ogledu ugotovljeno, da težave pešcem povzročajo: 
 

- parkirani avtomobili na pločnikih,  
- visoke hitrosti avtomobilov,  
- umeščanje kolesarskih poti na pločnike in posledični konflikti s kolesarji, 
- neprilagojenost infrastrukture gibalno oviranim.  

 
Prav tako je v Novi Gorici premalo dreves, ki bi nudila senco v poletnem času, ter premalo pitnikov, 
smerokazov in zemljevidov za pešce. Zelenje je ključen element zasnove mesta Nova Gorica kot 
vrtnega mesta, čeprav se je načrtovanje prepogosto oddaljilo od prvotnih urbanističnih zasnov. 
Vegetacija, ki daje zaščito pred vremenskimi vplivi, je pomembna predvsem za ustvarjanje prijetnih 
pogojev za pešačenje in kolesarjenje,  pešce in kolesarje, pa z vidika varovanja dediščine pomembna 
tudi pri oblikovanju parkirnih prostorov. 
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Slika 19: Območje za pešce Bevkov trg 

 
Slika 20: Primerno urejen prehod za pešce s 
prilagojeno klančino za gibalno ovirane in ločenim 
prehodom za kolesarje 

 

 
Slika 21: Prehod za pešce na grbini za umirjanje 
prometa 

 

 
Slika 22: Prehod za pešce na grbini za umirjanje 
prometa 

 

 
Slika 23: Odsek brez hodnika za pešce  
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 Slika 24: Odsek Prvomajske ceste s pločnikom na eni 
strani, a brez prehoda za pešce 

 
Slika 25: Območje za pešce ob šoli  

 

 
Slika 26: Izvennivojski prehod za pešce in kolesarje ob 
Qlandii 

 

 
Slika 27: Tip krožišča, ki otežuje prečkanje pešcev in kolesarjev  
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Slika 28: Zaparkirani pločniki v Solkanu  
 

Slika 29: Uhojena bližnjica med železniško postajo in 
Prvomajsko ulico  

 
Slika 30: Omrežje pešpoti znotraj stanovanjske 
soseske (vir: MONG) 

 

 
Razmere za hojo na ostalih območjih 
 
V ostalih območjih občine območij samo za pešce ni. V naseljih na lokalnih cestah pločnikov večinoma 
ni, temveč si pešci delijo površine z motornimi vozili, kar je predvsem posledica tradicionalnih ozkih 
ulic. Ob nizkih hitrostih avtomobilov to načeloma ne predstavlja težav, obratno pa je, če so hitrosti 
previsoke.  
 
Kot je bilo omenjeno že v CPS za Čezmejno goriško regijo, so težave za pešce posebej opazne ravno v 
manjših naseljih, kjer skoznje potekajo državne ceste, kjer ob prenovah država ne zagotovi sredstev za 
pločnike. Strošek potem predstavlja veliko breme za občine, ki se posledično pogosto odločijo za 
pločnike minimalnih dimenzij ali celo zgolj za enostranske. To je tudi težava, ki bi jo Slovenija morala 
rešiti sistemsko, saj se s tem bistveno poslabšajo pogoji za bivanje v naseljih. 
 
V MONG je kar nekaj naselij s podobno problematiko, kot je razvidno s slik. Pogosto pločnikov ob 
državnih cesta skozi naselja ni. Včasih so prisotni pločniki z javno razsvetljavo, vendar so ti pogosto 
preozki in večinoma nimajo znižanih robnikov za gibalno ovirane pa tudi taktilnih oznak ne, včasih 
pa se preprosto končajo in ne nadaljujejo skozi celotno naselje. Nekaj dobrih primerov prakse obstaja, 
na primer na lokalni cesti skozi Prvačino ob šoli ali na državni cesti v Dornberku.  
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Za pešačenje so sicer ustrezne razdalje do 1 km, največ 2 km (okoli 20-25 min hoje), kar v manjših 
naseljih omejuje hojo na območja znotraj naselij.  
 

 
Slika 31: Primerno urejena infrastruktura ob državni 
cesti skozi Dornberk (vir: MONG) 

 
Slika 32: Državna cesta skozi Prvačino brez pločnika 
(vir: MONG) 

 
Slika 33: Umirjanje prometa na lokalni cesti v 
Prvačini  

 
Slika 34: Cona 30 na lokalni cesti v Šempasu 

 
Slika 35: Odsek državne ceste v Grgarju, kjer se na 
šolski poti nenadoma konča pločnik (vir: Google 
Maps) 

 
Slika 36: Pešci si na lokalnih cestah pogosto delijo 
površine z motornim prometom (vir: Google Maps) 
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Slika 37: Tradicionalne ozke ulice, kjer so hitrosti 
avtomobilov dovolj nizke za varno mešanje pešcev in 
motornih vozil (vir: Google Maps) 

 
Slika 38: Mnogo preozek pločnik ob državni cesti v 
Šempasu (vir: Google Maps) 

 
 
 

 Dostopnost za ljudi z omejeno mobilnostjo 
 
Med osebe z omejeno mobilnostjo vključujemo vse osebe, ki potrebujejo pri gibanju v prostoru 
posebno pozornost. Takšni so starejši ali osebe z invalidnostjo in začasnimi okvarami oziroma 
omejitvami, na primer s težavami pri gibanju, vidu, sluhu, z zmanjšanimi kognitivnimi funkcijami, osebe 
z vozički, malimi otroki ali težko prtljago, osebe s komunikacijskimi ovirami (CPS za Čezmejno goriško 
regijo, 2014). Danes živi v Evropi 15 do 20 odstotkov ljudi, ki zaradi slepote, slabovidnosti, gluhote ali 
naglušnosti, telesnih poškodb ali drugih osebnih okoliščin potrebujejo tehnične in druge pripomočke, 
prilagojene okolju, ali pomoč druge osebe. 
V Novi Gorici je 9,3% prebivalcev invalidov (v Sloveniji 8,9 %), vendar gibalno ovirani obsegajo tudi 
starostnike, ki že danes predstavljajo 40% celotne populacije državljanov.   
 
MONG je leta 2012 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih 
invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost 
potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno 
prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti 
za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom 
udejanjanja pravic človeka in državljana.  
 
Pregled izvajanja akcijskega načrta v sklopu Občine po meri invalidov (2016) je izpostavil pomembne 
premike v zadnjih letih na področju invalidske problematike v mestni občini glede miselnosti in dela, 
predvsem v povezavah med civilno družbo, javnimi zavodi, inštitucijami in občino: 
 

- Gradnja varnih poti na ulici Gradnikove brigade in Delpinovi ulici je realizirana za 
gibalnoovirane. Te dve ulici bo potrebno opremiti z talnimi taktilnimi oznakami za osebe z 
senzoričnimi omejitvami vida.  

- V celoti za vse vrste invalidnosti (gibalna in senzorična oviranosti) sta rekonstruirana Bevkov 
Trg – vse do Erjavčeve ulice in trg pri Vrtnici. V okviru celostne ureditve varnih poti v Mestu 
Nova Gorica je bila izdelana celostna rešitev za vse vrste invalidov v ulici Ščedne do 
Varstvenega Delovnega Centra Nova Gorica. 

- Možnost brezplačnega parkiranja na modrih conah.  
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- Skupen predstavnik invalidskih organizacij v regijskem razvojnem svetu. 
- Prenos dobrih praks iz Mestne občine Nova Gorica v ostale občine v regiji in spodbujanje 

aktivnosti v smislu zagotavljanja občine prijazne invalidom (občine Idrija, Tolmin, Renče-
Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica). 

- Upoštevanje dokumenta Akcijski načrt občina po meri invalidov v strateškem dokumentu 
občine Trajnostna urbana strategija Mestne občine Nova Gorica. 
 

Tudi v CPS za Čezmejno goriško regijo je bilo ugotovljeno, da je v Novi Gorici prisotna vrsta elementov 
za osebe na invalidskih vozičkih ter slepe, vendar pa obstaja še široko polje izboljšav oziroma 
prilagoditev. Te bi posamezne občina lahko razvila v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami, 
ki združujejo prebivalce s posebnimi potrebami. Občina v postopek načrtovanje sicer že vključuje na 
primer Zavod Dostop, medobčinsko društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, Svet invalidov ter 
invalidska društva v občini, kar je pozitivno. Tovrstno sodelovanje pa je potrebno še dodatno okrepiti.  
 
Medobčinsko društvo invalidov Goriške pozitivno ocenjuje ugotovitev, da se strokovne službe MONG 
zavedajo problematike dostopnosti, do bivalnih enot, storitvenih mest. Moti pa jih nedorečenost 
napovedanih faz pri razreševanju arhitektonskih ovir, predvsem konkretizacije vsebin posameznih faz, 
določitev rokov izvedbe posameznih faz, vprašanje, kdaj bodo invalidi deležni izboljšav v okolju, v 
katerem živijo in se gibajo.  
 
Pregled infrastrukture na terenu je res pokazal, da je dostopnost za ljudi z omejeno mobilnostjo v 
urbanih območjih urejena relativno dobro glede na slovenski kontekst. Pozitivno je, da je v Novi 
Gorici precej pogosto opažen urejen dostop s klančinami za invalidske vozičke na prehodih za pešce, 
na semaforjih so zvočni signali za slepe. Vendar še vedno obstajajo nekateri pločniki ob glavnih cestah 
brez urejenih prehodov z znižanimi klančinami, gibalno ovirani pa tudi ne morejo premagovati 
stopnic, ki so marsikje trenutno edina opcija predvsem za dostop do storitvenih dejavnosti. Poseben 
problem je po mnenju Medobčinskega društva invalidov Goriške dostopnost za slepe in slabovidne, saj 
trenutno na primer Cankarjevo naselje ni opremljeno s primerno signalizacijo. Na terenu je bilo 
ugotovljeno, da so taktilne oznake bolj izjema kot pravilo.  
 
Leta 2012 je bil sicer pripravljen Načrt talnega taktilnega sistema za osebe z okvaro vida (Načrt TTVS), 
ki namenja pozornost ljudem z okvaro vida pri urejanju ožjega središča mesta Nova Gorica. Načrt sicer 
znotraj naselja ne obdeluje posebej dostopnosti za slepe, je pa potrebno upoštevati splošna navodila 
v okviru dostopnosti – primerna uporaba kontrastov, varnost pešcev, ločitev površin zanje od 
motornega prometa, odsotnost višinskih ovir. 
 
V zalednih naseljih je infrastruktura za pešačenje že tako pomanjkljiva, da so gibalno ovirani še bolj 
zapostavljeni.  
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Slika 39: Klančine, ki niso v isti liniji z zebro 

 
Slika 40: Primerno urejeni znižani robniki 

 
Slika 41: Prehod za pešce na Rejčevi ulici brez klančin 
(vir: Google Maps) 

 
Slika 42: Prehod za pešce z zvočnim signalom za 
slepe in z znižanimi robniki (vir: Google Maps) 

  
Slika 43: Taktilna oznaka za slepe (vir: Medobčinsko 
društvo invalidov Goriške) 

Slika 44: Urejena klančina za dostop do stavbe (vir: 
Medobčinsko društvo invalidov Goriške) 

 
 Promocija hoje 

 
MONG je bila v letu 2016 udeležena v projekt Zdrav šolar, ki spodbuja aktivno pot v šolo. V okviru 
projekta se je tekom dveh tednov izvedlo Pešbus, ki je organizirana oblika spremljanja otrok v šolo. Cilj 
je otroke in starše spodbuditi za vsakodnevno hojo do šole brez osebnega avtomobila. Učenci se v šolo 
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odpravijo v organiziranih skupinah peš po domišljeno začrtanih poteh preko dogovorjenih »postaj« in 
po stalnem urniku.  
 
V evropskem projektu Walking People je bilo pripravljenih in označenih 24 različnih tematskih peš poti, 
skupno dolgih kar 250 kilometrov, skupaj s spletno aplikacijo in zemljevidom, ki spodbujajo hojo kot 
obliko rekreacije, vendar so nekatere poti tudi v urbanem okolju oziroma naseljih, na primer Solkanu, 
Novi Gorici, Šempasu, Ozeljanu itd.  
 

 
Slika 45: Karta pešpoti na Goriškem (vir: http://www.novagorica-turizem.com/) 

 
 Obremenitve peš prometa 

 
V okviru anonimnega video štetja prometa na 12 točkah na območju mesta Nova Gorica, v Šempasu in 
Prvačini je bilo med ponedeljkom, 12. septembra, in sredo 14. septembrom 2016, izvedeno tudi štetje 
pešcev. Vremenske razmere v vseh treh dneh so bile primerljive, padavin ni bilo, povprečna 
temperatura je bila nad 20°C.  
 
Spodnja slika v nadaljevanju prikazuje lokacije vseh merilnih mest, preglednica pa prikazuje 
podrobnejše podatke. Podatki so se obdelali naknadno na podlagi video posnetkov na območju 
posameznega merilnega mesta pri podjetju Miovision Technologies Inc. ter s programoma MS Excel in 
PTV Visum. 
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Slika 46: Prikaz lokacij štetja pešcev, kolesarjev in motornih vozil 

 
Preglednica 16: Seznam števnih mest  

Števno mesto Križišče Datum štetja 

K1 Cesta IX. korpusa-Vojkova cesta Torek 13. september 2016 

K2 Prvomajska ulica-Ulica Milojke Štrukelj Torek 13. september 2016 

K3 Cesta IX. korpusa-Kolodvorska pot Torek 13. september 2016 

K4 Vojkova cesta-Kidričeva ulica Torek 13. september 2016 

K5 Vojkova cesta-Ulica tolminskih puntarjev 
Ponedeljek 12. september 
2016 

K6 Cankarjeva ulica-Rejčeva ulica 
Ponedeljek 12. september 
2016 

K7 Erjavčeva ulica-Kolodvorska pot 
Ponedeljek 12. september 
2016 

K8 Rožna dolina-krožišče Vipavska cesta 
Ponedeljek 12. september 
2016 

K9 Šolska ulica-Ulica Milojke Štrukelj Sreda 14. september 2016 
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K10 Erjavčeva ulica-Delpinova ulica Sreda 14. september 2016 

K11 Prvačina Sreda 14. september 2016 

K12 Šempas Sreda 14. september 2016 
 

Števna mesta in število pešcev v 16-urnem obdobju (med 6.00 in 22.00) so prikazani na naslednji sliki. 
Ugotovljeno je bilo, da je največ pešcev v križišču Rejčeve in Cankarjeve (4.687) in križišču Delpinove 
in Erjavčeve (4.608), kar je logično, saj je v okolici teh dveh mest največ storitvenih dejavnosti, 
avtobusna postaja, šole, območje za pešce, zdravstveni dom itd. Relativno veliko število pešcev je bilo 
zaznati tudi v križišču Vojkove in Kidričeve (533), križišču Vojkove in Ulice tolminskih puntarjev (458) 
ter Ulice Milojke Štrukelj in Šolske ulice v Solkanu (423). Drugod je število pešcev manjše, kar odraža 
bodisi odsotnost privlačnih destinacij bodisi neprivlačnega okolja za hojo. Zanimivo je, da je v 
Šempasu bilo preštetih precej več pešcev kot v Prvačini, čeprav sta obe naselji podobni veliki.   
 

 
Slika 47: Število pešcev v 16 urah na dan štetja med 12. in 14. septembrom 2016 

 
Z naslednjega grafikona so razvidne različne konice, ko je bilo preštetih največ pešcev. V križišču 
Cankarjeve in Rejčeve je to bilo med 10.00 in 12.00 uro, medtem ko je bilo v križišču Erjavčeve in 
Delpinove v jutranji in popoldanski konici med 7.00 in 8.00 oziroma med 14.00 in 15.00 z vmesno 
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konico med 10. in 12. uro. V križišču Vojkove in Kidričeve je bila najizrazitejša konica med 18. in 19. 
uro, v križišču Vojkove in Ulice tolminskih puntarjev med 10. in 11. uro ter v križišču Ulice Milojke 
Štrukelj in Šolske ulice v Solkanu med 7. in 8. uro. To kaže na različne generatorje prometa, saj je blizu 
križišča Vojkove in Kidričeve na primer mestni park in igralnica, kamor hodijo občani v prostem času 
izven tipičnih delovnih ur, pri križišču Vojkove in Ulice tolminskih puntarjev je glavni generator 
nakupovalni center, v Solkanu pa je števno mesto blizu šole in vrtca, kjer očitna konica sovpada z 
začetkom pouka.  
 
 

 
Grafikon 20: Število pešcev po urah  

 
 Glavni problemi izpostavljeni v anketi in javni razpravi 

 
V anketi so bili občani vprašani o mnenju glede ureditev za pešce. Rezultati kažejo, da: 
 

- Skupno 48 % jih je zadovoljnih s pločniki in pešpotmi (23 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 49 % jih je zadovoljnih s prehodi za pešce (28 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 40 % jih je zadovoljnih z varnostjo pešcev (30 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 42 % jih je zadovoljnih z urejenostjo šolskih poti (30 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 17 % jih je zadovoljnih s prilagojenostjo starejšim in gibalno oviranim (50 % je 

nezadovoljnih); 
- Skupno 18 % jih je zadovoljnih z osvetljenostjo poti (53 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 27 % jih je zadovoljnih s hitrostjo motornega prometa (42 % je nezadovoljnih). 

 
Rezultati torej kažejo, da so najbolj problematični vidik neprilagojena infrastruktura vsem 
uporabnikom, osvetljenost in hitrost motornih vozil. Ko so bili vprašani glede pomembnosti izvedbe 
ukrepov, je bilo ugotovljeno, da: 
 

- 76 % jih meni, da je pomembno imeti več površin za pešce (29 % zelo pomembno, 47 % 
pomembno); 
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- 82 % jih meni, da je pomembno imeti izboljšane šolske poti (40 % zelo pomembno, 42 % 
pomembno); 

- 85 % jih meni, da je pomembno imeti prilagojene površine za starejše in gibalno ovirane (38 % 
zelo pomembno, 47 % pomembno); 

- 74 % jih meni, da je pomembno umirjati promet (42 % zelo pomembno, 32 % pomembno); 
- 82 % jih meni, da je pomembno imeti več bolj urejene javne površine (40 % zelo pomembno, 

42 % pomembno); 
- 72 % jih meni, da je pomembno imeti boljše omrežje javne razsvetljave (33 % zelo pomembno, 

39 % pomembno). 
 
Kar 60 % vprašanih je odgovorilo, da bi bili ob primernih pogojih pripravljeni zamenjati prevoz z 
osebnim avtomobilom s hojo ali kolesarjenjem, največja motivacija (76 %) za spremembo načina 
potovanja bi bila ureditev več kakovostnih in varnih površin za pešce in kolesarje. Sledijo manj 
avtomobilov na cesti in nižje hitrosti (38% oziroma 29 %),  30 % si jih želi označene poti in razdalje.  
 
Na javni razpravi so se z vidika pešcev pokazale podobne ključne težave in še nekatere ostale: 
 
- nadzor parkiranja na peš površinah, 

- varne poti za pešce, predvsem za ranljive, 

- nevarne poti v šolo predvsem v zaledju, 

- (ne)odgovornost pešcev za prometno kulturo, 

- šolski kare proti centru, upravnim stavbam, Cankarjevemu naselju, subcentrom (Rožna dolina, 

Kromberk, Solkan), 

- infrastrukturne pomanjkljivosti: razsvetljava, prehodi, prekratki intervali, nesklenjeno omrežje 

(Ul. tolminskih puntarjev, Prvomajska), 

- varne in urejene poti za vse skupine ljudi, osvetlitev, 

- komunikacijske povezave pešpoti do trgovin, šol, vrtca, trga, cerkve. 

Več podrobnosti je v prilogi poročila o anketah ter zapisniku z javne razprave. 
 

 Glavne ugotovitve 
 
Nekaj ključnih splošnih in konkretnejših ugotovitev v zvezi s pešačenjem: 

 gostota pešcev je največja v mestnem središču Nove Gorice, kjer je bilo na posameznih točkah 
prešteto več kot 4.600 pešcev v 16-urnem obdobju; 

 tranzitni promet in vključno z njim povezanim hrupom in izpusti, lahko negativno vpliva na 
število in delež pešcev; 

 urejene pešpoti povečujejo peš promet;  

 ceste z urejeno infrastrukturo za pešce in z večjim številom generatorjev prometa so bolj 
privlačne za pešačenje; 

 konice z vidika števila pešcev se razlikujejo glede na tip generatorjev prometa v bližini; 

 v občini je še veliko problematičnih točk za pešce na področju vzdrževanja infrastrukture, javne 
razsvetljave ter sklenjenosti omrežja; 

 infrastruktura je še posebej problematična v ruralnem zaledju; 

 v ozkih grlih prihaja do konfliktov s kolesarji in motornim prometom zaradi pomanjkanja 
prostora;  

 dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami v mestu Nova Gorica je relativno dobra, a je še 
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veliko prostora za izboljšave; 

 rezultati anketiranja kažejo, da so najbolj problematični vidik prilagojena infrastruktura za vse, 
osvetljenost in hitrost motornih vozil. 

 

4.1.10 Kolesarski promet 
 
Kolesarjenje predstavlja poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsto prometa, ki ne onesnažuje okolja, 
ne povzroča hrupa in zmanjšuje probleme s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejše 
premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov se 
kolesarjenje ponovno vključuje v prometni sistem, kjer kot alternativa avtomobilskemu prometu 
dobiva vse večjo vlogo in pomen. 
 
Na oblikovanje in zasnovo omrežja kolesarskih povezav vplivajo naslednja načela16: 

- Omrežje mora zadostiti vsem petim vidikom kakovosti - sklenjeno, privlačno, udobno, direktno 
ter varno zasnovano - ter prilagojeno okoljskim lastnostim območja. 

- Kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane. 
- Kolesarsko omrežje se mora navezovati na postajališča javnega potniškega prometa, železnice 

in druge javne enote. 
- Kolesarske povezave morajo biti opremljene z ustrezno dodatno tehnično-servisno 

infrastrukturo (izposoja koles, kolesarska parkirišča, servisiranje, info točke itd.). 
 
Geografske danosti za kolesarjenje so v Novi Gorici tako rekoč idealne, tako z vidika reliefa, 
podnebja kot razdalj. Za mesto velikosti Nove Gorice, kjer so poti, ki jih prebivalci opravljajo znotraj 
mesta, povprečno dolge 1 km, je kolo idealno prevozno sredstvo. Poleg tega je vsakodnevno 
kolesarjenje na Goriškem glede na podnebne razmere bolj ali manj mogoče skozi vse leto. 
Neprimerni za kolesarjenje so le posamezni dnevi zaradi ekstremnih temperatur ali vetra. Območje 
mesta, ki naj bi bilo vključeno v vsakodnevno kolesarjenje, je ugodno tudi z vidika reliefa, saj nakloni 
v glavnem ne presegajo 12° (Studio UR.A.D., 2013).  
 

 Analiza opremljenosti javnih površin in privlačnost prostora za kolesarski promet 
 
To poglavje predvsem povzema ugotovitve študije Načrt omrežja kolesarskih poti na območju MONG 
(Studio UR.A.D., 2013), Prometnega načrta (Locus, 2016), TRADOMO (2015) ter izsledke terenskih 
ogledov izvajalca CPS. Pomembno je poudariti, da se izvajalec CPS MONG ni opredeljeval glede 
kakovosti obstoječih študij ter predlaganih ukrepov, temveč je le povzel ključne ugotovitve. 
 
Razmere za kolesarjenje v širšem mestnem območju Nove Gorice 
 
Obstoječe kolesarsko omrežje Nove Gorice je razdrobljeno, nepovezano, manjkajo kolesarske 
povezave s Solkanom in Kromberkom ter povezave z zaledjem mesta za rekreativne kolesarje. 
Najslabše je poskrbljeno za varnost najmlajših udeležencev v prometu, saj je od štirih osnovnih šol v 
mestu po kolesarski poti dosegljiva le OŠ Milojke Štrukelj. Danes v Novi Gorici obstaja devet, v glavnem 
med seboj nepovezanih poti za kolesarje (Studio UR.A.D., 2013): 
 
Preglednica 17: Obstoječe kolesarske povezave v Novi Gorici (vir: Studio UR.A.D., 2013) 
 

                                                            
16 Povzeto po Prometna študija, končno poročilo, Omega Consult d.o.o., 2007 
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Kolesarska povezava Odsek Glavna problematika 

R4 - Regionalne 
kolesarske poti Lipica - 
Sežana- Nova Gorica 
 

Odsek kolesarske poti 
med Novo Gorico in 
Šempetrom vzdolž 
železniške proge 

- preozka glede na število kolesarjev in zaradi 
souporabe poti za pešce, nevarno mešanje pešcev 
in kolesarjev 

EA - Primarna mestna 
povezava V-Z : 
Erjavčeva ulica - 
Ulica tolminskih 
puntarjev-Vodovodna 
pot-Ulica Vinka 
Vodopivca-Ajševica 

EA 1 - Kolesarska steza 
vzdolž Erjavčeve ulice 
in Ulice tolminskih 
Puntarjev do Qlandije 

- neudobna vožnja kolesarjev zaradi številnih klančin 
in robnikov pri križanjih s stranskimi cestami in 
uvozi na parkirišča 

- problem mešanja pešcev in kolesarjev 
- preozka širina kolesarske steze 
- Kolesarska steza vzdolž ulice Tolminskih Puntarjev 

do Qlandije: 
- ni senčena z drevesno zasaditvijo 

 EA 2 - Vodovodna pot - neurejena makadamska pot 
- souporaba poti za pešce in kolesarje 
- strm kratek odsek pri priključitvi na Industrijsko 

cesto 

DS - Primarna mestna 
povezava v smeri S-J: 
(Delpinova 
ulica - Ulica 
Gradnikove brigade – 
Vojkova cesta – Šolska 
ulica – Trg Jožeta 
Srebrniča – Soška 
cesta) 

DS2 Kolesarska steza 
vzdolž dela Delpinove 
ulice, Ulice 
Gradnikove brigade in 
dela Vojkove ceste 

- nova ureditev ne upošteva prenove Rejčeve ulice 
- pot kolesarja na Delpinovi bi bila lahko bolj direktna 
- neustrezno izvedeni robniki v delu Delpinove ulice 

ne omogočajo udobne vožnje kolesarjev 
- preozka širina pločnika na vzhodni strani Delpinove 

ulice 
- uvozi na parkirišča Hitove poslovne hiše, Trgovske 

hiše in podzemne garaže Eda centra, bi bili lahko 
izvedeni na nivoju kolesarske poti (klančina za 
motorni promet v širni kolesarske steze in pločnika 
za pešce), kar bi zagotavljalo večjo varnost pešcev 
in kolesarjev 

LV - Sekundarna 
mestna povezava: 
Ulica dr. Karla Lavriča 
– Ščedne – Vetrišče 

LV1 Kolesarska steza 
vzdolž Ulice dr. Karla 
Lavriča med 
Cankarjevo in 
Prvomajsko ulico 

- ozka kolesarska in peš pot 

 LV 2 - Sekundarna 
mestna povezava: 
Ulica dr. Karla Lavriča – 
Ščedne - VetriščeOdsek 
kolesarske steze ob 
Solkanski obvoznice do 
Ščedenske ceste in 
Ulice dr. Karla Lavriča 

- nevarno prečkanje Solkanske obvoznice 
- ozka kolesarska steza, na severni strani cestišča 

souporaba pločnika s pešci 
- ozek vmesni pas zelenice 

 CD 2 – Sekundarna 
mestna povezava: 
Cankarjeva ulica – 
Ulica XXX. Divizije 
Kratek odsek 
kolesarske steze na 
Ulici XXX. Divizije 

- pogosto zaparkiran uvoz in del steze 

PM- Sekundarna 
mestna povezava: 
Prvomajska ulica - 

PM 1 Kolesarska steza 
vzdolž Prvomajske 
ulice med 

- izrazita prioriteta motornega prometa: pri prehodih 
mimo uvozov na parkirišča stanovanjskih blokov 
kolesar nima prednosti, daljše vodenje kolesarjev 
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Ulica Milojke Štrukelj Bidovčevo ulico in Ulico 
zvezda 

zaradi krožišč, ozka zelenica med kolesarsko potjo 
in cesto 

VO – Sekundarna 
mestna povezava: 
Vojkova cesta 

Kolesarska steza, 
deloma kolesarski pas 
vzdolž Vojkove ceste 
od Ulice XXX Divizije do 
Rožne doline 

- kolesarski pas ob južnem delu Vojkove ceste je 
zaradi obremenjenosti s hitro vozečimi motornimi 
vozili nevaren in zaradi neprijetne vožnje skozi tunel 
tudi med kolesarji nepriljubljen 

- manjka drevesna zasaditev za senčenje severnega 
dela poti poleti 

SK - Sekundarna 
mestna kolesarska 
povezava: Solkanska 
obvoznica – 
Kromberška ceste 

Odsek kolesarske steze 
ob Kromberški cesti 
(SK2) in 
kolesarska pot vzhodno 
od Solkanske obvoznice 
(SK1) 

- kratek odsek kolesarske poti ob Kromberški 
vpadnici se nevarno zaključi s prečkanjem preko 
ceste 

IC 
Kolesarska steza vzdolž 
dela Industrijske ceste 

 - ločitev od motornega prometa je le nivojska 
- manjkajo talne označbe 
- neustrezni robniki na prehodu na cestišče 

 

 

 
Slika 48: Obstoječe in predvideno kolesarsko omrežje po Prometnem načrtu (vir: Locus, 2016) 
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Kot ugotavlja poročilo projekta TRADOMO (Marega, Klemenc, 2014) je nesklenjenost mreže zlasti 
problematična na delih Erjavčeve ceste in Ulice tolminskih puntarjev v samem mestnem jedru, na 
kateri so kolesarski pasovi prekinjeni, čeprav gre za osrednjo kolesarsko povezavo med nakupovalnim 
centrom Qlandija ter železniško postajo oziroma mestom Gorica.  
 
 
Studio UR.A.D., 2013 je v svoji študiji izpostavil tudi naslednje težave kolesarskega omrežja: 
 

 Tehnični elementi cest so zasnovani tako, da omogočajo čim večjo pretočnost 
avtomobilskega prometa, zapostavljena pa je varnost kolesarjev.  

 Problematično je vodenje in razporejanje kolesarjev v križiščih, križanja kolesarskih stez z 
uvozi stranskih cest, preozke so širine nekaterih kolesarskih stez.  

 Nekateri kratki odseki kolesarskih stez imajo zaparkirane uvoze iz cestišča (npr. kratek 
odsek kolesarske steze na Ulici XXX. divizije, kolesarska steza na Kidričevi...).  

 Novi odseki kolesarskih stez v mestu so načrtovani tako, da preveč upočasnjujejo kolesarje 
glede na motorni promet (npr. Prvomajska ulica, Delpinova ulica, Erjavčeva ulica).  

 Zapostavljeno je udobje kolesarske vožnje (npr. izvedba robnikov, številne klančine preko 
stranskih cest, pokrovi komunalne infrastrukture na vozišču, poškodovana vozna 
površina...).  

 Na določenih odsekih cest, ki še nimajo ločenih površin za kolesarski promet, je vožnja s 
kolesom nevarna bodisi zaradi prometne obremenitve, ozkega cestišča, nepreglednosti ali 
velike hitrosti vozil. Kritični so zlasti odseki cest: Kromberška vpadnica, Vojkova cesta v 
Solkanu, severni del Prvomajske ulice, Ulica Tolminskih Puntarjev ob Travniku, Cesta IX. 
Korpusa, Žabji kraj ob jutranjih konicah itd.  

 Kolesarjem neustrezno zasnovane so tudi vse obstoječe enosmerne ceste, saj ne 
omogočajo kolesarjenja v nasprotni smeri vožnje.  

 
Moteče je tudi, da oblike kolesarske povezave večkrat prehajajo od kolesarske steze prek 
kolesarskega pasu do vožnje po cestišču in nazaj, pri čemer trpi konsistentnost, saj sta obarvanost 
kolesarskih površin kot tudi njihova horizontalna označenost s simbolom kolesa pomanjkljivi (Marega, 
Klemenc, 2014).  
 
V mestu prav tako povezave niso označene s smerno signalizacijo, kar sicer verjetno ni problem za 
domačine, predstavlja pa velik problem za obiskovalce (Marega, Klemenc, 2014). Navsezadnje pa 
tovrstna signalizacija dodatno promovira kolesarjenje in povečuje vidnost kolesarjenja v občini. 
 
V Prometnem načrtu je bilo izpostavljenih 51 odsekov oziroma točk v širšem območju Nove Gorice, 
ki so problematični za kolesarjenje. Naslednja preglednica povzema ugotovitve z vidika tipa 
problematike, ki kažejo, da je največja težava v razdrobljenem omrežju, torej manjkajočih povezavah 
in prekinitvi povezav, sledi pa prometna varnost.  
 
Preglednica 18: Identificirane konfliktne točke za kolesarje (vir: Locus, 2016) 

Problematika Število točk / odsekov 

Manjkajoča povezava 31 

Prekinitev povezave 7 

Prometna varnost 7 

Neustrezen nivo uslug 3 
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Ovira na poti 2 

Nevarno prečkanje 2 

Neurejena cona 1 

 
Prometni načrt predvideva izgradnjo kolesarske steze na naslednjih najbolj kritičnih odsekih sledečih 
cest: 
Preglednica 19: Predvidene kolesarske steze na najbolj kritičnih odsekih po Prometnem načrtu (vir: Locus, 2016) 

Cestni odsek Ukrep 

Kromberška cesta Odsek Hrast – krožišče  gradnja  

Ulica Tolminskih puntarjev  gradnja  

Kidričeva ulica Odsek med Erjavčevo in Jelinčičevo ulico  gradnja  

Cankarjeva ulica  gradnja  

Vojkova ulica  
Odsek med Ul. Milojke Štrukelj – Žabji kraj  

gradnja  

Ulica IX korpusa Odsek Vojkova – solkanski plac  gradnja  

Vipavska cesta Odsek med mejnim prehodom in križiščem te ceste s 
cesto G2 – 103/0438  

gradnja  

Prvomajska ulica Odsek Lavričeva – Rejčeva  gradnja  

Ulica IX korpusa Odsek Prvomajska – park vile Lenassi  prometna signalizacija in druga 
oprema  

Ulica Šantlovih Odsek Erjavčeva – odcep Streliške poti proti dijaškemu 
domu  

 

 
Za boljšo zaznavo trenutnega stanja urejenosti mestnega kolesarskega omrežja smo izvajalci tudi sami 
sedli na kolo in se popeljali po kolesarskih stezah in tam, kjer prometne površine niso rezervirane za 
kolesa, bi bilo pa smiselno. Med omenjenim terenskim ogledom je bilo narejenih mnogo slik z zaznavo 
slabosti in pomanjkljivosti na omrežju, ki bodo bolj prav prišle v naslednji fazi, ko bomo prioritizirali 
probleme in predlagali ukrepe. 
 

 
Slika 49: Dvosmerna kolesarska steza s prečkanjem 
stranske ceste na dvignjenem prehodu 
 

 
Slika 50: Kolesarska steza pri bivši meji 
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Slika 51: Dvosmerna kolesarska pot ob železnici 
med Novo Gorico in Šempetrom, kjer si prostor 
delijo pešci in kolesarji 
 

Slika 52: Dvosmerna kolesarska pot ob železnici med 
Novo Gorico in Šempetrom, kjer si prostor delijo pešci 
in kolesarji 

 
Slika 53: Prehod za kolesarje, ki je ločen od pešcev 
in in daje občutek prednosti v križišču, toda 
dejansko prednost ima motorni promet 

 
Slika 54: Dvosmerna kolesarska steza skozi Mestni 
park  

 

 
Slika 55: Vojkova cesta prej (vir: Google Maps) 
 

 
Slika 56: Vojkova cesta potem 
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Slika 57: Ulica Milojke Štrukelj prej (vir: Google 
Maps) 
 

Slika 58: Ulica Milojke Štrukelj potem 
 

  

  
Slika 59: Kolesarji pogosto izberejo kolesarjenje po 
pločniku, ker se tako počutijo varneje 

Slika 60: Potencialni konflikti med kolesarji in pešci 
zaradi omejenega prostora 

 

 
Slika 61: Kolesarska steza ob Prvomajski ulici, kjer 
kolesarji nimajo prednost niti pri prečenju manjših 
stranskih ulic 

 
Slika 62: Previsoki in neudobni robniki 
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Slika 63: Kolesarska steza ob Prvomajski ulici, ki ima 
po nekaj letih že težave s površino 

 
Slika 64: Kolesarska steza ob Prvomajski ulici, ki se 
nenadoma konča na cesti 

  
Slika 65: Primerna kolesarska stojala ob OŠ Frana 
Erjavca, ki pa žal niso pokrita 

Slika 66: Pokrita kolesarska stojala ob sedežu MONG, 
ki pa žal niso primernega tipa 
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Slika 67: Primerna kolesarska stojala na Rejčevi ulici Slika 68: Neprimeren tip kolesarskih stojal ob 

Supernovi 

 
Trenutno v občini še ni vzpostavljenega javnega avtomatiziranega sistema za izposojo koles kot na 
primer v Ljubljani, toda leta 2015 se je MONG v okviru projekta Croctal vključila v sistem izposoje 
navadnih in električnih koles Bikeways.eu, za katerega v Novi Gorici skrbita Turistična zveza TIC Nova 
Gorica in trgovina CULT iz Solkana. Izposoja poteka preko spletne strani Turistično informacijskega 
centra TIC Nova Gorica, na kateri je mogoče rezervirati termin izposoje koles in vrsto kolesa. Skupno 
12 navadnih koles je na voljo v TIC-u Nova Gorica, v trgovini Cult Solkan in v Hotelu Siesta, poleg tega 
so na voljo 4 električna v TIC-u. Cena za dnevno izposojo navadnih koles znaša 3 evre, za dvourno 
izposojo električnega kolesa 12 evrov, za 4 ure 18 evrov in za celodnevni najem 26 evrov. Kolesa je 
mogoče vrniti na katerikoli od treh lokacij na območju Nove Gorice. 
 
Razmere za kolesarjenje na ostalih območjih 
 
Povezanost z obrobjem mesta, zaselki in sosednjimi kraji je slaba, z izjemo kolesarskih povezav z 
Rožno dolino, Šempetrom pri Novi Gorici ter z mestom Gorica. V smeri proti Solkanu je vzpostavljena 
kolesarska povezava po Cankarjevi ulici, ni pa nadaljevanja varne kolesarske povezave do Solkana (po 
oz. ob Kolodvorski poti in Cesti IX. korpusa) ob zaključku dvosmerne kolesarske steze, ki se konča ob 
prehodu čez železniško progo na Erjavčevi cesti. V samem Solkanu je kolesarjenje dokaj problematično, 
saj je tudi po izgradnji obvoznice promet na Cesti IX. korpusa kot osrednji prometni žili gost, mirujoči 
promet moteč in nevaren za kolesarje, tudi stanje cestišča ni najboljše, hitrosti pa na glavnih 
prometnicah niso omejene na 30 km na uro, kar bi sicer omogočalo relativno varno sobivanje 
kolesarjev in pešcev. Dostopnost naselja Kromberk s kolesom je ustrezna samo za del spodnjega dela 
naselja, dostop do zgornjega dela naselja je moten oz. nevaren zaradi nevarnega prečkanja zelo 
prometne regionalne ceste 613, prav tako ni varnih kolesarskih povezav do nakupovalnih centrov v 
kromberški industrijski coni. 
Naselja in zaselki vzhodno od mesta (Šempas, Ozeljan, Osek, Vitovlje) s kolesom praktično niso 
dostopna oziroma so dostopna le po veliko daljših lokalnih cestah in poteh, saj je kolesarjenje po 
regionalni cesti 613 zaradi gostote in hitrosti motornega prometa prenevarno, čeprav ni prepovedano 
(Marega, Klemenc, 2014). 
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Državno kolesarsko omrežje 
 
Po trenutni uradni kategorizaciji17 so skozi MONG zasnovane tri državne kolesarske povezave, kot je 
določeno v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95): 
 

a) D7 Kalce - Col - Ajdovščina - Šempas - Nova Gorica 
b) R4 Nova Gorica - Miren - Komen - Sežana – Lipica 
c) G1 Predel - Bovec - Kobarid - Tolmin - Most na Soči - Nova Gorica 

 
Kolesarska pot D7 je kategorizirana kot daljinska povezava, ki omogoča povezavo z evropskim 
kolesarskim omrežjem. G1 je medregijska kolesarska povezava, R4 pa spada med regionalne kolesarske 
povezave, ki omogočajo dostop do pomembnejših atrakcij na lokalni ravni. Z uvedbo državnih 
kolesarskih poti se lahko pričakuje bistveno povečanje rekreativnega kolesarjenja in potovanja s 
kolesom do regionalnih ciljev, kar trenutno zaradi nevarnih regionalnih cest ni mogoče.  
 
V začetku 2016 je bila odprta kolesarska povezava Kolesarska pot Solkan−Plave, del 34 km dolge 
povezave Miren - Vrtojba - Nova Gorica – Kanal, ki je del daljinske kolesarske povezave Nova Gorica - 
Divača in del glavne kolesarske povezave G1, Nova Gorica - Predel. V sklopu projekta je bilo urejenih 
tudi sedem počivališč za kolesarje. Obravnavano območje je zanimivo tudi za turistične kolesarje v 
dolini Soče ter tuje turiste (kolesarje iz bližnjih Italije in Avstrije).  
V perspektivi ta povezava omogoča tudi kolesarsko povezavo z ostalimi naselji severno od Nove Gorice 
(Deskle, Anhovo, Kanal, Doblar) vendar je za sedaj problematična z vidika navezav na lokalno 
kolesarsko omrežje v Novi Gorici, saj bo zaenkrat dostopna le s prometno zelo obremenjene ceste, ki 
pod Sabotinom (preko Italije) povezuje mesto z Goriškimi Brdi (Marega, Klemenc, 2014).  
 

 
Slika 69: Kolesarska pot Solkan-Plave (vir: delo.si) 

 
 Promocija kolesarjenja 

 
MONG je bila v letu 2016 udeležena v projekt Zdrav šolar, ki spodbuja aktivno pot v šolo. V okviru 
projekta se je tekom dveh tednov izvedlo Bicivlak, ki je organizirana oblika spremljanja otrok v šolo na 
kolesih. Cilj je otroke in starše spodbuditi za vsakodnevno kolesarjenje do šole brez osebnega 
avtomobila. Bicivlak omogoča, da se legalno v šolo vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita. 

                                                            
17 http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/brosure/brosura-kolesarske-poti.pdf 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/brosure/brosura-kolesarske-poti.pdf
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Učenci se v šolo odpravijo v organiziranih skupinah s kolesom po domišljeno začrtanih poteh preko 
dogovorjenih »postaj« in po stalnem urniku.  
Poleg tega Turizem zveza TIC Nova Gorica aktivno promovira kolesarjenje v okviru promocije turizma. 
7 tematskih kolesarskih poti je predstavljenih v brošuri in na zemljevidu Go Biking.  
 

 
Slika 70: Zemljevid kolesarskih poti Goriške (vir: Turistična zveza Nova Gorica) 

 
Leta 2008 je občina izdala tudi zgibanko oziroma zemljevid z označenimi potmi, stezami oziroma pasovi 
ter glavnimi turističnimi znamenitostmi mesta, ki pa je seveda potrebna prenove.  
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Slika 71: Kolesarski zemljevid Nove Gorice 2008 (vir: Turistična zveza Nova Gorica) 

 
Mestna občina Nova Gorica že od leta 2000 sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez 
avtomobila. V sklopu prireditev vedno večjo pozornost namenja tudi kolesarjenju. Tako je v letu 2014 
poleg vodenih peš in kolesarskih izletov do rekreacijsko-turističnih točk in ostalih zanimivosti v občini 
organizirala tudi sejem rabljenih koles in opreme ter Kolesarski festival. V okviru slednjega so potekali 
tudi predstavitev in testne vožnje električnih koles, gledališka predstava, vodena kolesarska tura, 
kolesarska tekma za najmlajše in tekmovalni kolesarski vzpon na Sveto goro. Na Dan brez avtomobila 
pa med drugim tudi kolesarski poligon in preizkus električnih koles (Marega, Klemenc, 2014).  
 

 Obremenitve kolesarskega prometa 
 
V okviru anonimnega video štetja prometa na 12 točkah na območju mesta Nova Gorica, v Šempasu in 
Prvačini je bilo med ponedeljkom, 12. septembra, in sredo 14. septembrom 2016, izvedeno tudi štetje 
kolesarjev. Error! Reference source not found. in Error! Reference source not found. v poglavju 4.
1.9.5 prikazujeta lokacije štetja, ki so enaka kot za štetje pešcev in motornih vozil.  
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Števna mesta in število kolesarjev v 16-urnem obdobju (med 6.00 in 22.00) so prikazani na naslednji 
sliki. 
 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo tako kot pešcev največ kolesarjev v križišču Rejčeve in Cankarjeve (749) 
in križišču Erjavčeve in Delpinove (522), kar je logično, saj je v okolici teh dveh mest največ storitvenih 
dejavnosti, avtobusna postaja, šole, območje za pešce, zdravstveni dom itd., pogoji za kolesarje pa so 
relativno dobri, še posebej na Erjavčevi. Podobno je s križiščem Vojkove in Kidričeve, kjer je bilo opaziti 
veliko število tako pešcev kot kolesarjev. 
 
Obseg kolesarjev na ostalih, bolj frekventnih, točkah pa je bil različen v primerjavi s štetjem pešcev. 
Namreč, v križišču Vojkove in Ulice tolminskih puntarjev ter Ulice Milojke Štrukelj in Šolske ulice v 
Solkanu, kjer je bilo preštetih veliko pešcev, je bilo kolesarjev zelo malo. Nasprotno pa jih je bilo veliko 
v križišču Vojkove in Ceste IX. korpusa, Erjavčeve in Kolodvorske ter Prvomajske in Ulice Milojke 
Štrukelj. Čeprav je v večini teh primerov prisotna kolesarska infrastruktura, to ni nujen pogoj za večje 
število kolesarjev, kot na primer v Solkanu (Vojkova-Cesta IX. korpusa), kjer ni kolesarskih stez, je pa 
relativno umirjen promet. Tako je tudi v Šempasu in še posebej v Prvačini, kjer je bilo preštetih precej 
več kolesarjev kot pešcev.  
Razlog za to je tudi, da je kolo hitrejše sredstvo za premagovanje kratkih razdalj, poleg tega pa je 
popularna oblika rekreacije, kar lahko hitro poviša število kolesarjev.  
 
Najmanj kolesarjev je bilo opaziti ob v Solkanu ob Šolski ulici in ob Qlandiji ob Vojkovi ter v Rožni 
dolini in Kolodvorski, kjer pa je bilo tudi malo pešcev. Zadnja dva primera kažeta, da bodisi odsotnost 
privlačnih destinacij in/ali neprivlačnega okolja za kolesarjenje.  
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Slika 72: Število kolesarjev v 16 urah na dan štetja med 12. in 14. septembrom 2016 
 

Z naslednjega grafikona so razvidne različne konice, ko je bilo preštetih največ kolesarjev. V križišču 
Cankarjeve in Rejčeve je to bilo med 15.00 in 17.00 uro oziroma na splošno po 13. uri, pa tudi med 7.00 
in 8.00, medtem ko je bilo v križišču Erjavčeve in Delpinove v jutranji in popoldanski konici med 10.00 
in 11.00, vendar konice niso tako izrazite. V križišču Vojkove in Ceste IX. korpusa je očitna konica v 
popoldanskih urah po 16.00, prav tako v križišču Prvomajske in Ulice Milojke Štrukelj, v Prvačini in 
Šempasu, kar verjetno kaže na prevlado rekreacijskega kolesarjenja oziroma kolesarjenja v prostem 
času. Nasprotno je v križišču Erjavčeva-Kolodvorska je konica dopoldne med 9.00 in 10.00.  
 
V središču mesta gre torej bolj za kolesarjenje po opravkih, za na delo oziroma šolo, saj so konice v 
času tipičnih delovnih ur, medtem ko je marsikje drugod popoldanska konica posledica 
prostočasnega kolesarjenja.  
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Grafikon 21: Število kolesarjev po urah  
 

 Glavni problemi izpostavljeni v anketi in javni razpravi 
 
V anketi so bili občani vprašani o mnenju glede ureditev za kolesarje. Rezultati kažejo, da: 
 

- Skupno 33 % jih je zadovoljnih s kolesarskimi povezavami (42 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 16 % jih je zadovoljnih s sklenjenostjo omrežja (52 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 55 % jih je zadovoljnih z varnostjo kolesarjev (20 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 14 % jih je zadovoljnih z urejenostjo kolesarskih parkirišč (61 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 18 % jih je zadovoljnih z osvetljenostjo poti (53 % je nezadovoljnih); 
- Skupno 27 % jih je zadovoljnih s hitrostjo motornega prometa (42 % je nezadovoljnih). 

 
Rezultati torej kažejo, da so najbolj problematični vidik nesklenjenost omrežja, kolesarska parkirišča, 
osvetljenost in hitrost motornih vozil. 
 
Ko so bili vprašani glede pomembnosti izvedbe ukrepov, je bilo ugotovljeno, da: 
 

- 81 % jih meni, da je pomembno imeti več površin za mestne kolesarje (40 % zelo pomembno, 
41 % pomembno); 

- 59 % jih meni, da je pomembno imeti več površin za rekreativne kolesarje (25 % zelo 
pomembno, 34 % pomembno); 

- 64 % jih meni, da je pomembno imeti več parkirnih površin za kolesa (24 % zelo pomembno, 
40 % pomembno); 
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- 55 % jih meni, da je pomembno imeti sistem za izposojo koles (24 % zelo pomembno, 31 % 
pomembno); 

- 74 % jih meni, da je pomembno umirjati promet (32 % zelo pomembno, 42 % pomembno); 
- 72 % jih meni, da je pomembno imeti boljše omrežje javne razsvetljave (39 % zelo pomembno, 

33 % pomembno). 
 
Kar 60 % vprašanih je odgovorilo, da bi bili ob primernih pogojih pripravljeni zamenjati prevoz z 
osebnim avtomobilom s hojo ali kolesarjenjem, največja motivacija (76 %) za spremembo načina 
potovanja bi bila ureditev več kakovostnih in varnih površin za pešce in kolesarje, sledijo varna 
parkirišča za kolesa na delovnem mestu (44 %), manj avtomobilov na cesti (38 %), označene poti in 
razdalje (30 %), nižje hitrosti avtomobilov (29 %) in cenejši dostop do koles (26 %). 18 % bi se jih za 
kolesarjenje odločilo v primeru, da bi jim delodajalec na delovnem mestu omogočil tuše in 
garderobe, kjer bi se lahko uredili. 
 
Na javni razpravi so se z vidika kolesarjev pokazale podobne ključne težave in še nekatere ostale: 
 
- nesklenjeno in preredko omrežje, 

- prehodi za kolesarje ločeno od pešcev – posebej nevaren prehod na gradnikovi, nesreče zaradi 

nepreglednosti, 

- nevarne obstoječe kolesarske poti – nevarni in neudobni robniki, nevarni prehodi na cesto, 

konflikti z ostalimi nemotoriziranimi načini, 

- nesmiselno speljane poti, ki obidejo glavne destinacije (npr. Solkan, Šempas), tako znotraj kot 

med naselji -povezave z zaledjem, 

- varnost vseh kolesarjev, 

- konflikti na stezi Nova Gorica-Šempeter, predor, tudi drugod (kolesarji, pešci, prehitri rolerji, 

mopedisti, mame z vozički), posebej za starejše. 

Več podrobnosti je v prilogi poročila o anketah ter zapisniku z javne razprave. 
 

 Glavne ugotovitve  
 
Na osnovi analize stanja je mogoče zaključiti, da ima mesto Gorica relativno solidno mrežo kolesarskih 
povezav, ki pa je pogosto prekinjena in nesklenjena, poleg tega številne podrobnosti izvedbe 
kolesarske infrastrukture niso na ravni najboljših praks in bi se jih dalo z ustreznim znanjem brez večjih 
investicij precej izboljšati ter na ta način izboljšati varnost in udobnost kolesarskih povezav. S same 
kolesarske infrastrukture ni mogoče razbrati, ali gre za primarno ali sekundarno kolesarsko povezavo, 
predvsem za obiskovalce pa je problematična odsotnost usmerjevalnih oznak in tabel. 
 
Nekaj ključnih splošnih in konkretnejših ugotovitev v zvezi s kolesarskim prometom: 
 

 Teren je znotraj in med naselji precej ravninski, podnebje ugodno in razdalje primerne za 
kolesarjenje. 

 V občini je kolesarsko omrežje prisotno v širšem območju Nove Gorice, vendar je le-to 
prekinjeno in razdrobljeno. 

 V zadnjih letih je prišlo do nekaj pozitivnih premikov v smislu novih kolesarskih povezav. 

 Glavne težave, ki se pojavljajo, so prekinjene in manjkajoče povezave ter prometna varnost 
kolesarjev. Pri umeščanju kolesarske infrastrukture je prepogosto prednost dana 
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avtomobilskemu prometu, kar vpliva na varnost in udobje kolesarjev, pa tudi pešcev.  

 Kolesarskih parkirišč ni dovolj, pogosto pa tudi niso primernega tipa, posebej se pojavlja 
problematika parkiranja koles v stanovanjskih soseskah.  

 Največje število kolesarjev je v mestnem središču Nove Gorice in Solkanu, kjer je tudi najboljša 
kolesarska infrastruktura. Število kolesarjev je tekom dneva najbolj enakomerno v mestnem 
središču, drugod pa je več kolesarjev v popoldanskem času po 16. uri.  

 Rezultati anketiranja kažejo, da so najbolj problematični vidik nesklenjenost omrežja, 
kolesarska parkirišča, osvetljenost in hitrost motornih vozil. 
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4.1.11 Javni avtobusni promet 
 
To poglavje povzema ugotovitve s terenskega in kabinetnega dela izvajalcev ter študije Predlog 
optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba (IGEA, 
2014). Pomembno je poudariti, da se izvajalec CPS MONG ni opredeljeval glede kakovosti obstoječe 
študije ter predlaganih ukrepov, temveč je le povzel ključne ugotovitve. 
 

 Mestni avtobusni promet 
 
V MONG obratuje brezplačni mestni avtobusni promet, ki povezuje Novo Gorico s Solkanom, 
Šempetrom, Vrtojbo, Rožno Dolino, Kromberkom, Ajševico ter italijansko Gorico. Omrežje je 
sestavljeno iz štirih mestnih linij ter ene mednarodne, ki služi za povezavo Nove Gorice železniško 
postajo v Stari Gorici, kot je razvidno z naslednje slike. Koncesijski prevoznik je Avrigo d.o.o.   
 

 
Slika 73: Shema poteka linij mestnega prometa (vir: avrigo.si) 

 
Potek, čas in frekvenca obratovanja po linijah so povzeti v naslednji preglednici.  
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Preglednica 20: Potek, čas obratovanja in frekvenca mestnih linij 
Linija Čas 

obratovanja 
pon-pet 

Čas 
obratovanja 
sob, ned, 
prazniki 

Frekvenca v konici 
(delavnik) 

Frekvenca 
izven konice 
(delavnik) 

Linija 1: (Vrtojba) - Šempeter Pri 
Gorici - R. Dolina - Nova Gorica 
(MAP) - Prvomajska - IX. Korpus 
– Solkan  

6.05-15.05 
(Solkan) 
6.40-15.25 
(Šempeter) 

- 60 min 60 min 

Linija 2: (Vrtojba) - Šempeter Pri 
Gorici - R. Dolina - Nova Gorica 
(MAP) - Cankarjeva - Lavričeva - 
M. Štrukelj - Solkan  

5.30-19.30 
(Solkan)  
6.05-20.30 
(Šempeter) 

6.30 – 19.30 
(Solkan) 
7.05-20.05 
(Šempeter) 

30 min 
 
V povezava Nova 
Gorica – Ajševica – St. 
Gora pokopališče (2x 
tedensko – torek in 
četrtek).  

60 min 

Linija 4: (Vrtojba) - Šempeter Pri 
Gorici - R. Dolina - Nova Gorica 
(MAP) - Cankarjeva - Lavričeva - 
Kromberk - Loke - Ajševica - 
Stara Gora pokopališče  
 

6.25 – 15.50 
(Šempeter) 
6.20 – 15.03 
(Kromberk)  

-  MAP - Šempeter / Vrtojba 3x 
dnevno 

 MAP Kromberk-Loke  4x 
dnevno 

 Kromberk-Loke – MAP 5 
dnevno 

 MAP - Stara Gora 
pokopališče 2x dnevno 

 Šempeter – Stara Gora 
pokopališče 1x dnevno 

 Šempeter – Kromberk-Loke 
3x dnevno 

 Šempeter – Vrtojba 2x 
dnevno 

Mednarodna linija: Nova Gorica 
- Vojkova - Lavričeva - 
Cankarjeva - Erjavčeva - Nova 
Gorica ŽP - S. Gabrielle - via 
Carducci - Corso Verdi - Corso 
Italia - Stara Gorica ŽP. 

8.05-19.50 - 60 min 60min 

 
Večina kilometrov je izvedenih na relaciji Solkan – Nova Gorica – Šempeter, ostalo pa na relacijah 
Loke, Vrtojba in Vrtojba meja. Na vseh linijah so povezave do Vrtojbe samo ob določenih urah in ne 
ob vseh vožnjah avtobusov. Prav tako specifiko predstavljajo povezave, ki se izvajajo samo ob 
določenih urah. Na mednarodni liniji velja drug režim (uporaba je plačljiva in namenjena izključno 
mednarodnemu prometu), poleg tega pa niti ni del osnovne koncesije mestnega prometa.  
 
Javni promet na italijanski strani je sicer bolj pogost kot na slovenski strani. 
 
Izvajanje koncesije se izvaja s 4 mestnimi avtobusi (2 velika – 95 oziroma 93 potnikov, 1 srednji – 50 
sedišč in 1 majhen – 29 sedišč) in po potrebi z dodatnimi avtobusi. V okviru štetja potnikov je bila v 
študiji ocenjena zasedenost avtobusov v primerjavi s kapaciteto (leta 2014). Ugotovljeno je bilo, da: 
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- bi na Liniji 1 načeloma zadoščala kapaciteta avtobusa s 50 potniškimi mesti in da razen v konicah 
ni nikoli presežena kapaciteta sedežev; 

- se Linija 2 izvaja s kombinacijo avtobusov različnih kapacitet, kapaciteta pa je po enkrat v konicah 
presežena v smeri proti Šempetru, v obratni smeri pa ne; 

- na Liniji 4 kapaciteta avtobusov ni problematična, celo nasprotno, določene vožnje, ki se izvajajo 
z velikimi avtobusi, bi bilo smiselno nadomestiti z manjšimi avtobusi.  

 
Čeprav se je kakovost avtobusnega prometa v zadnjih letih izboljšala, so bile v študiji (Igeo, 2014) 
identificirane glavne težave glede obratovanja mestnega avtobusnega prometa: 
 

 frekvenca voženj v posamezne predele je prenizka za mestni potniški promet, posledično je 
tudi uporaba relativno nizka (npr. Vrtojba, Kromberk), 

 vozni redi med tednom niso oblikovani tako, da bi avtobusi vozili ob fiksnih terminih preko 
posameznih postaj, kar je še posebej problematično na postajah z nižjo frekvenco, 

 nepravilen intervalen promet Solkan Šempeter, 

 po 16:00 premalo odhodov in odhodov na relaciji Šempeter – Nova Gorica,  

 premajhna frekvenca v večernih urah ob petkih in sobotah,  

 premalo avtobusov za šolarje, 

 udobnost, ki je pogojena z zasedenostjo avtobusa,  

 pomanjkanje postajališč v Kromberku, Solkanu, Šempetru, Grčni, 

 sobotni vozni redi,  

 mednarodna linija ni integrirana v mestni promet, s čimer bi lahko pokrili tudi železniško 
postajo,  

 ni integracije z mestnim prometom v Gorici,  

 javni potniški promet ni integriran v enoten sistem. 
 
V mestu vse avtobuse poganjajo motorji z emisijskimi standardi Euro 2 (ti predpisujejo najvišje 
dovoljene vrednosti emisij komercialnih vozil, najbolj čista so vozila skupine EURO 6). To pomeni, da 
gre za več kot 20 let stare avtobuse, ki povzročajo več izpustov onesnaževal zraka, novejši motorji z 
višjimi emisijskimi standardi pa so okolju bolj prijazni, saj imajo nižje emisije onesnaževal. Če 
primerjamo vozni park z občinami Velenje in Postojna (kjer je prevoz prav tako brezplačen), ki je 
standarda EURO 4, novogoriški avtobusi povzročajo skoraj trikrat več izpustov CO, dvakrat več HC, 
več kot trikrat več NOx ter kar desetkrat več izpustov PM delcev. Pozitivno je, da je večina avtobusov 
nizkopodnih (Dovečar, Ogrin, 2011).  
 
Občina sicer letno namenja preko 400.000 EUR za mestni prevoz oziroma koncesijo opravljanja 
mestnega prevoza (kar znaša 70 % vseh stroškov, preostalih 30 % prispeva Občina Šempeter-Vrtojba). 
Leta 2015 je to predstavljalo približno 9 % realiziranega proračuna za promet oziroma mobilnost. Za 
leto 2017 je predvidenih 425.000 EUR sredstev, kar je 5 % več kot leto poprej. 
 
Preglednica 21: Sredstva, namenjena za koncesijo za mestni avtobusni promet (EUR) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (načrt) 

419.741 427.063 425.750 411.229 404.446,54 425.000 
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4.1.11.1.1 Obremenjenost mestnega avtobusnega prometa 

 
Podatki na naslednjem grafikonu kažejo, da se je po letu 2001 število potnikov konstantno 
zmanjševalo, po letu 2006, ko je postal mestni promet brezplačen, pa je število potnikov začelo 
naraščati (podatki ne upoštevajo mednarodne linije) do skoraj pol milijona prepeljanih potnikov leta 
2015. Leta 2016 je bilo prepeljanih 3 % manj potnikov kot leto poprej.  
 
Iz podatka o številu prepeljanih potnikov po mesecih za najbolj uspešno leto 2015 je jasno razvidno, 
da je število potnikov v poletnih mesecih bistveno manjše kot v preostalih mesecih. Največ 
potnikov je prepeljanih v jutranji in popoldanski konici (med 7h in 8h oziroma 14h in 15h). Najbolj 
obremenjena linija je Linija 1, sledi Linija 2. 
 

 
Grafikon 22: Število prepeljanih potnikov med leti 2001 in 2016  

 

 
Grafikon 23: Število prepeljanih potnikov leta 2015 po mesecih 
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Naslednji grafikon prikazuje število potnikov med leti 2003 in 2016 na mednarodni liniji. Opazen je 
upad števila potnikov po letu 2009, tako da je bilo leta 2016 prepeljanih najmanjše število potnikov 
v zadnjih 13 letih. Videti je, da še vedno prevladujejo potniki na slovenski strani (Avrigo), tako pri 
Avrigu kot pri prevozniku APT pa je opazen negativen trend.  
 

 
Grafikon 24: Število prepeljanih potnikov na mednarodni liniji med leti 2003 in 2016  

 
V študiji Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Miljskem polotoku in Goriškem 
(Gabrovec, Kozina, 2013) so ugotavljali potencial čezmejnih prevozov. Podatki Direkcije RS za ceste 
kažejo, da je čezmejni osebni promet razmeroma velik. Po grobi oceni je skupen čezmejni promet 
znaša okoli 20.000 osebnih vozil dnevno. Po drugi strani je bilo po podatkih Avriga leta 2012 na 
mednarodni mestni liniji prepeljano 18.453 potnikov (upoštevana sta oba prevoznika), delež čezmejnih 
potnikov, ki uporabljajo javni promet, torej ne dosega niti 1 %. Ob privlačnejši storitvi, ki pomeni 
predvsem večjo frekvenco, je torej potencial za povečanje števila potnikov zelo velik. 
 
Študija (Gabrovec, Kozina, 2013) tudi predlaga, da v prvi fazi bistveno povečanje frekvence 
čezmejnega mestnega avtobusa ni smiselno niti ekonomsko upravičeno, če prevozniki nimajo 
dovoljenja za opravljanje kabotaže. Zato v tej fazi predvidevajo naslednje ukrepe: ureditev čezmejne 
prestopne točke pri novogoriški železniški postaji, podaljšanje italijanskih linij 3 in 5 do Šempetra pri 
Gorici ter povečanje frekvence in spremembo trase na mednarodni mestni liniji. Četrti možen ukrep je 
povezava Mirna z Novo Gorico mimo goriškega pokopališča. 
 
Za drugo fazo je priporočeno, da se slovenske in italijanske pristojne oblasti dogovorijo, da slovenski in 
italijanski prevozniki lahko opravljajo kabotažo. V tem primeru je mednarodna mestna linija bistveno 
bolj ekonomsko učinkovita, saj lahko prevaža tudi notranje potnike. Predlagano je, bi povezava v smeri 
jugozahod – severovzhod omogočila povezavo novogoriške železniške postaje s središčem Gorice in 
Nove Gorice ter povezala najgosteje naseljene predele obeh mest.  

4.1.11.1.2 Analiza opremljenosti javnih površin za mestni avtobusni promet 
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V MONG je 31 postajališč mestnega prometa. V študiji (IGEA, 2014) je bilo opaženo, da se tako v 
MONGu kot Šempetru prometni sistem ne prilagaja javnemu potniškemu prometu oziroma se celo 
ukinjajo že urejena postajališča. Na primer, v Solkanu se je z novo ureditvijo prometa štiri mestna 
postajališča spremenilo v parkirišče za avtomobile, postajališča pa prestavilo na cestišče (Slika 84). To 
je še posebej problematično z vidika dostopa za gibalno ovirane, saj so bila postajališča nova in 
primerno urejena, kjer je bilo dobro poskrbljeno tudi za invalide,  medtem ko morajo potniki zdaj stopiti 
iz avtobusa na cestišče/parkirišče in je nemogoče uporabljati rampo za invalide oz. nagibno tehniko za 
vstop invalidov. 
 
Poleg tega so bile izpostavljene naslednje težave mestnega prometa na področju infrastrukture: 
 

 slaba označitev (ni oznak postajališča, talnih oznak, javne razsvetljave in drugo),  

 neenotno poimenovanje postaj (v različnih virih različna imena), 

 nezadostna informiranost potnika na postajališčih (ni informacije o voznih redih, informacije 
vezane izključno na odhod avtobusa z določene postaje, ni informacij preko pametnih 
telefonov), 

 prikazovalniki prihodov niso na vseh postajališčih, 

 neusklajenost voznih redov in dejansko izvajanje,  

 neurejeni dostopi za potnike na obstoječih postajališčih,  

 potreba po novih postajališčih zaradi sprememb trase linij,  

 ni P+R sistema, 

 nova naselja, ki nimajo urejenih mestnih postajališč,  

 problem urejenosti avtobusnih postaj skladno s potrebami invalidov; kljub nagibni tehniki 
avtobusov morajo postajališča imeti ustrezno visok robnik.  

 
Tudi na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je nekaj postajališč v mestnem središču sicer 
opremljenih z nadstrešnicami in sedišči, medtem ko je precej postajališč še vedno brez osnovne 
postajališčne infrastrukture. Ponekod so prisotni novi prikazovalniki prihodov avtobusov, ki sicer ob 
ogledu terena niso delovali. Vozni redi in sheme poteka linij so sicer objavljeni, vendar so nejasni in 
slabo razumljivi, včasih pa se tudi razlikuje format prikaza voznega reda. 
 
Po drugi strani študija (Dovečar, Ogrin, 2011) ugotavlja, da je opremljenost postajališč – z nadstreški, 
klopmi, voznimi redi in shemami linij – dobra, saj naj bi bilo več kot 75 % postajališč opremljenih s 
tovrstno infrastrukturo.  
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Slika 74: Urejeno postajališče Kozara, ki pa ni v 
uporabi 

 
Slika 75: Urejeno postajališče Grčna z vso potrebno 
infrastrukturo 

 
Slika 76: Neurejeno postajališče na Delpinovi, ki ni 
v uporabi 

Slika 77: Prikazovalnik prihodov avtobusov 
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Slika 78: Slabo razumljivi vozni red in shema 
poteka 

 
Slika 79: Drugačen, bolj razumljiv format prikaza sheme 
poteka linij in voznega reda 

 
Slika 80: Urejeno postajališče Cankarjeva Slika 81: Neurejeno postajališče Kromberk Hrast (vir: 

Google Maps) 
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Slika 82: Urejeno postajališče Rožna dolina meja, 
a samo na eni strani cestišča (vir: Google Maps) 

 
Slika 83: Neurejeno postajališče Nova Gorica CP 

 
Slika 84: Primer zapostavljanja avtobusnega 
prometa na račun parkirišč v Solkanu 
 

 
Slika 85: Avtobus mestne linije 2 (vir: MONG) 
 

4.1.11.1.3 Predlagana optimizacija mestnega prometa 

 
Študija je podala predloge za optimizacijo mestnega prometa tako z vidika poteka linij kot tudi 
voznih redov. Predlog sprememb v trasah linij in postajališč sledi predvsem cilju, da se mestni 
promet približa uporabnikom v predelih, kjer je skozi demografsko analizo oziroma skozi predloge 
ugotovljeno, da trenutna pokritost ni zadostna. Ukrepi na posameznih trasah so različni:  
 

 vključitev obstoječih postajališč, na katerih trenutno mestni promet nima postanka,  

 sprememba trase linij,  

 ureditev novih postajališč, predvsem na novih trasah.  
 

Že na osnovi analize obstoječih voznih redov je bilo jasno, da z obstoječim voznim parkom ni možno 
izboljšanje nivoja uslug, torej povečati frekvenco, pokriti območja, ki sedaj niso vključena in s tem 
povečati število prepeljanih potnikov. 
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Izbrana varianta je varianta 5, ki združuje varianto 4 (ločene linije na relacijah Nova Gorica – 
Šempeter, Nova Gorica – Solkan, Nova Gorica –Loke in Šempeter – Vrtojba) in varianto 1. Varianta 4 
zagotavlja veliko frekvenco na relaciji Nova Gorica – Šempeter, hkrati pa veliko prilagodljivost na 
območju Nova Gorica – Solkan in ožje mestno jedro Nove Gorice, Nova Gorica – Loke in Šempeter – 
Vrtojba, varianta 1 pa v predvideva, da se posamezni avtobusi nadaljujejo v smeri proti Solkanu 
oziroma v krožne linije po ožjem mestnem jedru Nove Gorice ter se s tem izogne potrebi po 
prestopanju iz smeri Solkana.  
 
Jedro torej tvorijo linije 1, 2 in 3, ki jo dopolnjujejo linija 4, 4a, 4b, 4c, linija 5 in 5a, kot je razvidno 
tudi z naslednje slike. 
 

 Linija 1: Šempeter - Nova Gorica – Solkan H. Sabotin (via Erjavčeva, Prvomajska, Vojkova)  

 Linija 2: Šempeter - Nova Gorica – Solkan (via Cankarjeva ulica, dr. Karla Lavriča, Vojkova, 
Ulica Milojke Štrukelj) 

 Linija 3: Šempeter – Nova Gorica - Nova Gorica center (via Erjavčevega, Cankarjeva, dr. Karla 
Lavriča, Ulica Gradnikove brigade) 

 Linija 4 Nova Gorica – Kromberk/Loke:  
o linija 4: Nova Gorica – Kromberk (via Grčna – Vetrišče – Damber);  

o linija 4a predstavljava deviacijo, ki gre namesto skozi Kromberk skozi Industrijsko 
cono Kromberk;  

o linija 4b s podaljšanjem iz Lok pokriva tudi relacijo proti Ajševici in Stari Gori;  

o linija 4c je varianta, kjer se linija iz Lok vrača v Novo Gorico preko Ajševice, Stare Gore 
in Rožne Doline;  

o z linijo 4 se v centru Nove Gorice pokriva tudi krog do Trubarjeve ulice oziroma do 
železniške postaje;  

 Linija 5: Šempeter – Vrtojba (via  Šempeter PTP – Krožna cesta – Gramozna cesta – Vrtojba), 
Linija 5a po isti trasi vozi v obratni smeri.  

 
Pri predlagani varianti se predvidoma uporabi 5 avtobusov (kapacitete 90, 50, 50, 30, 30 potnikov). 
Predlagane spremembe voznega reda so:  

 javni potniški promet na območju mestne občine Nova Gorica in občine Šempeter – Vrtojba se 
izvaja vse dni v letu, pri čemer velja, da ob sobotah, nedeljah in praznikih obratuje samo linija 2 
Šempeter – Nova Gorica – Solkan, 

 ob delovnikih se mestni JPP izvaja od 5:30 do 21:00, prometno konico pa predstavljata obdobji 
med 6:30 – 9:00 in 12:30-16:00, 

 na relaciji Šempeter – Nova Gorica se v konicah zagotavlja 15 minutni interval, zunaj konic pa 
30 minutni interval, za vse ostale relacije velja, da se načeloma zagotavlja 60 minutni interval, v 
konicah ponekod tudi pogosteje, 

 povezavo železniške postaje Nova Gorica se izvede po potrebi glede na prihode in odhod 
vlakov v kombinaciji linij 3 in 4. 
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Slika 86: Predlagana izbrana varianta za optimizacijo mestnega avtobusnega prometa (vir: IGEA d.o.o.) 
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4.1.11.1.4 Zadovoljstvo občanov z mestnim avtobusnim prometom 

 
Maja leta 2014 je podjetje Igeo izvedlo anketo med 788 potniki, med katerimi je bila polovica 
anketirancev bila dijakov in upokojencev ter nato zaposlenih. Izkazalo se je, da največ potnikov potuje 
med Novo Gorico in Šempetrom. 84 % anketirancev naj bi dobro poznalo vozni red, več kot polovica 
pa jih uporablja pametne telefone (delež je od leta 2014 verjetno le še zrasel), kar nakazuje na 
potencial o posredovanju informacij preko pametnih telefonov. Večina jih uporablja avtobus zato, 
ker je brezplačen, velik delež pa je tudi tistih, ki ga uporabljajo, ker nimajo avtomobila oziroma ne 
vozijo.  
 
Med najbolj pogostimi predlogi za izboljšanje nivoja uslug mestnega prometa so se pojavili bolj pogosti 
odhodi, sledijo pa s podobnimi deleži internet na avtobusu, odhodi v večernih urah ter napoved 
prihoda avtobusov. Anketa tudi nakazuje, da bi več kot polovica anketirancev še naprej uporabljala 
avtobus tudi, če bi bil plačljiv.  
 

 Medkrajevni-primestni avtobusni promet 
 
Skozi Novo Gorico potekajo tudi medkrajevno-primestne avtobusne linije, katerih glavni prevoznik v 
enak kot v mestnem prometu, torej Avrigo d.o.o., poleg njih pa prevoze opravlja tudi Arriva Dolenjska 
in Primorska d.d. Nova Gorica je povezana z bližnjo okolico in vsemi večjimi kraji v Sloveniji kot so 
Ljubljana, Koper, Postojna, Sežana pa tudi v Italiji, na primer s Trstom in bližnjo Staro Gorico. Avtobusi 
vozijo tudi v smeri Bovškega in Idrije ter Vipavske doline.  
 



 

127 
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA - POROČILO O 1. FAZI: ZAGON PROCESA 

  
Slika 87: Linije medkrajevnega avtobusnega prometa (PNZ d.o.o., leto 2016) 

 
Osnova avtobusnih linij javnega potniškega prometa je primerna prometna infrastruktura z ustreznimi 
cestami in postajališči. V MONG je 93 avtobusnih postajališč, seznam je v preglednici.  
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Preglednica 22: Seznam avtobusnih postajališč v MONG 

1 Ajševica Spodaj 32 Kromberk Meblo 63 Prvačina 

2 Ajševica vrh 33 Kromberk MIP 64 Prvačina ŽP 

3 
Avtobusna postaja Nova 
Gorica 34 Kromberk Poberaj 65 Puštale 

4 Bajta 35 Kromberk vrtec 66 Ravnica 

5 Banjšice 36 Krvavec 67 Ravnica K 

6 Banjšice Š 37 Lohke 68 Rožna Dolina 

7 Bate 38 Loke 69 Rožna Dolina meja 

8 Beli kamen 39 Lokovec 70 Rožna Dolina Merkur 

9 Bitež 40 Lokve 71 
Rožna Dolina 
Politehnika 

10 Branik 41 Malin dol 72 Saksid 

11 Branik Birsi 42 Mrcinje 73 Sedovec 

12 Branik Polje 43 Nemci 74 Šempas 

13 Breg pri Krvavcu 44 
Nova Gorica 
Cankarjeva 75 

Šempeter pri Gorici 
Podmark 

14 Čepovan 45 Nova Gorica CP 76 Slatno K 

15 Dornberk 46 
Nova Gorica 
Ek.Šola 77 Šmihel 

16 Dornberk vas 47 
Nova Gorica 
Elektro 78 Solkan 

17 Fouški kal 48 
Nova Gorica 
Erjav.stad. 79 Solkan M.Štrukelj 

18 Gradišče nad Prvačino 49 
Nova Gorica 
Gostol 80 Solkan pošta 

19 Gradišče nad Prvačino Dom 50 Nova Gorica Grčna 81 Solkan Š 

20 Grgar 51 
Nova Gorica 
Lavričeva 82 Solkan Žogica 

21 Grgarske Ravne 52 
Nova Gorica 
Lavriceva3 83 Solkan Zvezda 

22 Grižnik K 53 Nova Gorica MAP 84 Spodnja Branica K 

23 Hermelika 54 Nova Gorica stad. 85 St.gora pokop. 

24 Hotel Sabotin 55 
Nova Gorica 
Vojkova 86 Steske 

25 IZC Park 56 Osek pri Šempasu 87 Sveto pri Batah 

26 IZC Perla 57 Oševljek 88 Trnovo 

27 Kozara 58 Ozeljan 89 Voglarji 

28 Kromberk cerkev 59 Podlaka 90 Zabrdo 

29 Kromberk grad 60 Podlaka K 91 Zagorje pri Grgarju 

30 Kromberk Hrast 61 
Preserje pri 
Braniku 92 Zalošče 

31 Kromberk Komel 62 Prevalo 93 Zavrh pri Grgarju 
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Preglednica in naslednja slika kažeta, da je frekvenca avtobusov znotraj občine je daleč najvišja proti 
Šempetru in Ozeljanu/Šempasu, sledi Prvačina/Dornberk, medtem ko je proti Braniku že precej 
manjša, proti Trnovski planoti in Banjšicam pa zelo okrnjena.  
 
Izven občine je frekvenca najvišja proti Šempetru in Ajdovščini, od koder in kamor tudi potuje največ 
dnevnih migrantov. Proti ostalim občinam, od koder se vozi v Novo Gorico tudi veliko zaposlenih, pa 
je avtobusnih odhodov zelo malo. Na primer proti Brdom ali Renčam so avtobusi le popoldne oziroma 
zjutraj v obratni smeri. 
 
Problematično je, da je železniška postaja v Novi Gorici povezana samo z mednarodno mestno linijo, s 
primestnimi avtobusi pa ne. Prav tako so prevelike razdalje med avtobusnimi in železniškimi postajami 
Prvačina, Branik, Dornberk.  
 
Dejstvo je, da so najštevilčnejši uporabniki javnega avtobusnega prevoza na medkrajevnih linijah 
srednješolci. Zato se pogosto določeni vozni redi prilagajajo urnikom v šolah.  
 
Tako na občinski kot na regionalni ravni je torej raven usluge relativno ustrezna le na nekaterih linijah.  
 
Preglednica 23: Frekvenca avtobusov na izbranih linijah  

Linija Odhodov na 
delovni dan  

Odhodov na delovni dan 
(v obratni smeri) 

 
Čas 
vožnje  

Cena 

Nova Gorica – (Ozeljan) -
Šempas 

19 (4.40-19.45) 
 

20 (6.14-0.48) 16 min 1,80-2,30 
EUR 

Nova Gorica – (Šempeter, 
Prvačina) - Dornberk 

13 (6.02-17.02) 
 

13 (5.25-16.30) 
 

25 min  2,70 EUR 

Nova Gorica – (Solkan) - 
Grgar  

3 (14.30 – 15.27) 
 

4 (6.11-16.08) 17 1,80 EUR 

Nova Gorica - Čepovan 2 (14.30 – 15.27) 
 

2 (5.50-15.47) 37 2,70 EUR 

Nova Gorica – Šempeter  23 (5.25-16.30) 20 (6.14-17.14) 9 1,30 

Nova Gorica - Ajdovščina 25 (4.40-19.45) 
 

28 (6.23-21.50) 37 3,10-3,60 
EUR 

Nova Gorica - Ljubljana 12 (4.40-19.45) 12 (5.30-23.00) 2.32 10,70 
EUR 

Nova Gorica – Kanal 10 (6.55-19.25) 11 (5.57-18.52) 26 2,70 EUR 

Nova Gorica – Šmartno v 
Brdih 

3 (15.06-15.26) 4 (6.01-8.16) 26 2,70 EUR 

Nova Gorica – Renče 3 (13.45-15.30) 2 (6.22-7.02) 29 2,70 EUR 

Nova Gorica - Miren 6 (6.15-15.50) 6 (6.34-16.14) 20 2,30 EUR 

 
Problem frekvence je razviden tudi s spodnje slike na podlagi podatkov o številu ustavljanj avtobusov 
v MONG na povprečni delovni dan iz voznih redov avtobusnega informacijskega sistema (AVRIS).  
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Slika 88: Avtobusna postajališča s številom ustavljanj avtobusov na delovni dan na širšem mestnem območju Nove 
Gorice (PNZ d.o.o., leto 2016) 
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Slika 89: Avtobusna postajališča s številom ustavljanj avtobusov na delovni dan na južnem območju občine (PNZ 
d.o.o., leto 2016) 
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Slika 90: Avtobusna postajališča s številom ustavljanj avtobusov na delovni dan na severnem območju občine 
(PNZ d.o.o., leto 2016) 

 
Glavna postaja v občini je avtobusna postaja Nova Gorica, ki se nahaja na Kidričevi cesti v središču 
mesta. Pokriti peroni so urejeni za varno vstopanje in izstopanje potnikov. Glavni del stavbe predstavlja 
čakalnica s toaletami in gostinskim prostorom. Na avtobusni postaji se nahajajo še prostori 
prometnega urada, mesto za prodajo vozovnic, garderoba in prostori za vozno in spremljajoče 
avtobusno osebje. Avtobusna postaja je dobro povezana z mestnim avtobusom, saj je mestno 
postajališče tik ob avtobusni postaji, kar omogoča povezava z okolico Nove Gorice ter Staro Gorico. 
Pogoji za parkiranje koles so slabi.  
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Slika 91: Avtobusna postaja Nova Gorica (vir: 
avrigo.si) 

 

 
Slika 92: Peroni avtobusne postaje Nova Gorica (vir: 
avrigo.si) 

Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da so avtobusna postajališča ponekod opremljena, toda 
infrastruktura je precej stara in pogosto samo na eni strani cestišča, poleg tega je opazen različen 
videz in dizajn postajališč, kar lahko povzroči zmedo pri uporabnikih. Veliko postajališč pa nima niti 
osnovne infrastrukture razen osnovne prometne signalizacije.  
 

  
Slika 93: Urejeno avtobusno postajališče Branik (vir: 
Google Maps) 

 

Slika 94: Delno urejeno postajališče Prvačina (vir: 
Google Maps) 
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Slika 95: Postajališče v Šempasu (vir: Google Maps) 

 
Slika 96: Neurejeno postajališče Grgar (vir: Google 
Maps) 

 
Slika 97: Postajališče v Ozeljanu (vir: Google Maps) 

 
Slika 98: Neurejeno postajališče Kromberk MIP (vir: 
Google Maps) 

 
Po prejetih informacijah avtobusnega prevoznika Avrigo le-ta ne razpolaga s podatki o prepeljanih 
potnikih v medkrajevnem prometu, zato analiza povpraševanja ni bila opravljena. 
 

 Šolski prevoz 
 
V 56. členu Zakona o osnovni šoli je zapisano, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je 
njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Prav tako ima pravico do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole učenec v 1. 
razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je 
ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 
 
V MONG je osem osnovnih šol (OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk s podružnično šolo Prvačina, OŠ 
Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica s podružnično šolo Ledine, OŠ Solkan s 
podružničnima šolama Grgar in Trnovo, OŠ Šempas in OŠ Kozara Nova Gorica).  
 
Šolski prevoz nudijo vse šole razen OŠ Milojke Štrukelj z podružnično šolo Ledine. Občina je leta 2016 
namenja 582.226 EUR za šolske prevoze, kar je največ v zadnjih petih letih (najmanj leta 2014, in 
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sicer 565.670 EUR). Leta 2015 je strošek za šolske prevoze predstavljal približno 13 % realiziranega 
proračuna za promet oziroma mobilnost.  
 
V splošnih smernicah za področje javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti je zapisano, da 
se lahko obstoječi šolski prevozi, ki se izvajajo kot posebni linijski prevoz, pod določenimi pogoji izvajajo 
tudi kot javni linijski prevozi. Hkrati se lahko prevažajo vsi potniki, tudi naključni, s čimer se izboljša 
ponudba JPP in zagotovi racionalnejša poraba finančnih sredstev lokalne skupnosti.  
 

 
 Glavni problemi izpostavljeni v anketi in javni razpravi 

 
V anketi so bili občani vprašani o mnenju glede ureditev JPP. Rezultati glede avtobusnega JPP 
(upoštevani so odgovori tistih, ki ga uporabljajo) kažejo, da: 
 

- Skupno 41 % jih je zadovoljnih s potekom linij mestnega avtobusa (36 % je nezadovoljnih) 
- Skupno 30 % jih je zadovoljnih s časovnim intervalom voženj mestnega avtobusa (44 % je 

nezadovoljnih) 
- Skupno 47 % jih je zadovoljnih s pogostostjo postajališč mestnega avtobusa (23 % je 

nezadovoljnih) 
- Skupno 36 % jih je zadovoljnih s potekom linij medkrajevnega avtobusa (34 % je nezadovoljnih) 
- Skupno 25 % jih je zadovoljnih s časovnim intervalom voženj medkrajevnega avtobusa (47 % 

je nezadovoljnih) 
- Skupno 35 % jih je zadovoljnih s pogostostjo postajališč medkrajevnega avtobusa (26 % je 

nezadovoljnih) 
- Skupno 29 % jih je zadovoljnih s ceno vozovnice medkrajevnega avtobusa (36 % je 

nezadovoljnih) 
- Skupno 38 % jih je zadovoljnih z dostopnostjo informacij (33 % je nezadovoljnih) 
- Skupno 60 % jih je zadovoljnih z oddaljenostjo postajališča od doma (17 % je nezadovoljnih) 

 
Rezultati torej kažejo, da so najbolj problematični vidik frekvence avtobusnega in medkrajevnega 
prometa, cene medkrajevnega prometa. 
 
Ko so bili vprašani glede pomembnosti izvedbe ukrepov, je bilo ugotovljeno, da: 
 

- 61 % jih meni, da je pomembno imeti več linij mestnega avtobusa (23 % zelo pomembno, 38 
% pomembno); 

- 49 % jih meni, da je pomembno imeti več postajališč mestnega avtobusa (18 % zelo 
pomembno, 31 % pomembno); 

- 63 % jih meni, da je pomembno imeti pogostejše vožnje mestnega avtobusa (26 % zelo 
pomembno, 37 % pomembno); 

- 66 % jih meni, da je pomembno imeti dostopnejše informacije (24 % zelo pomembno, 42 % 
pomembno); 

- 57 % jih meni, da je pomembno imeti več linij medkrajevnega avtobusa (26 % zelo pomembno, 
31 % pomembno); 

- 43 % jih meni, da je pomembno imeti več postajališč medkrajevnega avtobusa (18 % zelo 
pomembno, 25 % pomembno); 

- 57 % jih meni, da je pomembno imeti pogostejše vožnje medkrajevnega avtobusa (25 % zelo 
pomembno, 32 % pomembno); 
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- 74 % pa meni, da je pomembno imeti možnost prestopanja med različnimi prevoznimi načini 
(34 % zelo pomembno, 40 % pomembno). 

 
Kar 71 % anketirancev bi bilo pripravljeno uporabiti JPP namesto avtomobila. Največja motivacija za 
uporabo JPP bi bile pogostejše vožnje JPP (76 %), sledijo hitrejši prevoz (40 %), cenejši prevoz (35 %), 
boljši pogoji za prestopanje (30 %) in bližje postajališče (33 %). 
 
Na javni razpravi so se z vidika JPP pokazale podobne ključne težave in še nekatere ostale: 
 
- premalo pogoste vožnje, 

- selitev avtobusne na železniško postajo, 

- večja frekvenca in manjši avtobusi, 

- razširitev omrežja JPP, 

- pozitivno, da je brezplačno, 

- premalo linijskih povezav z okoliškimi kraji, 

- premajhna frekvenca linijskih prevozov in vlakov, 

- javne ustanove nedostopne z JPP, 

- ukinjena avtobusna postaja pri Hermeliki in okoliških lokacijah (peticija), 

- vozni redi neusklajeni z urniki šol, delovnim časom, uradnimi urami. 

Več podrobnosti je v prilogi poročila o anketah ter zapisniku z javne razprave. 
 

 Glavne ugotovitve 
 
Število potnikov v mestnem avtobusnem prometu v splošnem narašča, kar je posledica dviga 
kakovosti in brezplačnosti voženj. Največja težava mestnega prometa je nizka frekvenca ter 
neoptimalno vodenje avtobusnih linij pa tudi nejasnost informacij in voznih redov. Nekateri ključni 
generatorji prometa imajo slabo dostopnost z avtobusom. Predlagana optimizacija načrtuje vključitev 
obstoječih postajališč, na katerih trenutno mestni promet nima postanka, sprememba trase linij ter 
ureditev novih postajališč, predvsem na novih trasah. V medkrajevnem prometu je podoben problem 
nizke frekvence in odrezanosti nekaterih krajev od kakovostnega javnega prometa. Vozni red je 
prilagojen srednješolcem in delavcem. Kakovost avtobusnih postajališč (tako medkrajevnega kot 
mestnega prometa) je nezadovoljiva.  
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4.1.12 Javni železniški promet 
 

 Analiza železniškega prometa 
 
Na območju MONG  se nahajata dve temeljni smeri železniškega prometa, ki sta del proge Sežana-
Jesenice: iz Nove Gorice proti Sežani in bohinjska proga preko Mosta na Soči do Jesenic. Železniški 
promet je povsem nekonkurenčen, saj ga zaznamujejo dolgi potovalni časi, redke vožnje in potreba po 
prestopanju za potovanje do večjih mest v Sloveniji.  
 
Kot je bilo ugotovljeno že v CPS za Čezmejno goriško regijo, je železniška povezava Nove Gorice z 
občinami ob Soči zgodovinsko imela pomembno vlogo in je še vedno pomembna povezava predvsem 
za dnevne poti v šolo oziroma na delo za prebivalce, ki bivajo v bližini, vendar njen velik potencial 
ostaja slabo izkoriščen. Železniška proga je enotirna in tehnično zastarela, prav tako ni v celoti 
elektrificirana. Sicer pa je glavna problematika povezana s sistemom nadzora in vodenja prometa. 
Zaradi zastarele tehnologije je na postajah veliko postajnega osebja in temu primerno so zavarovanja 
vlakovnih voznih poti bistveno daljša kot v primeru, če bi na progi imeli sodoben signalno-varnostni in 
telekomunikacijski sistem oziroma daljinsko vodenje prometa (NARIS, 2014).  
 
V obratovanju je sedem železniških postaj, ki so prikazane na sliki. Vse postaje razen postajališča 
Dornberk vas so del regionalne proge Jesenice - Sežana. Pri kraju Dornberk se železnica razcepi, kjer 
nato en krak vodi naprej proti Sežani, drugi krak pa samo do Ajdovščine, v kateri je tudi končna postaja. 
 
Železniške povezave med Novo Gorico in Gorico v potniškem prometu ni, na splošno pa bi lahko rekli, 
da je ni med Slovenijo in Italijo. Dvakrat na dan vlak iz Ljubljane vozi do Opčin, torej niti do Trsta, kaj 
šele do Benetk (NARIS, 2014).  
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Slika 99: Lokacije železniških postaj v MONG in njeni okolici (vir: openstreetmap.org) 
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Slika 100: Novo železniško postajališče Solkan (vir: 
Direkcija RS za infrastrukturo) 

 

 
Slika 101: Železniško postajališče Branik (vir: 
wikipedia.si) 

 

 
Slika 102: Železniška postaja Prvačina 

 

 
Slika 103: Železniško postajališče Dornberk vas (vir: 
wikipedia.si) 

 

 
Slika 104: Železniško postajališče Dornberk (vir: 
wikipedia.si) 

 
Slika 105: Železniško postajališče Steske (vir: 
wikipedia.si) 

 
Postajališče Solkan je bilo obnovljeno poleti 2016 in je nadomestilo prejšnje, ki je bilo močno 
dotrajano in povsem neprimerno. Novo postajališče je pomaknjeno nekoliko bližje Solkanskemu mostu 



 

140 
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA - POROČILO O 1. FAZI: ZAGON PROCESA 

in je opremljeno z vso moderno infrastrukturo (razsvetljava, vitrina za vozni red, peron s taktilnim 
sistemom, urejena dostopna pot z usmerjevalnimi tablami ter parkirna mesta).  
 

Glavna postaja je železniška postaja Nova Gorica, ki je locirana tik ob meji z Italijo in je pravzaprav 
najstarejša javna stavba v mestu. Ob železniški postaji je starejša pokrita kolesarnica, kjer pa so stojala 
neprimernega tipa, medtem ko so avtomobilska parkirišča bližje vhodu kot pa kolesarska. Vhod v 
železniško postajo ni prilagojen gibalno oviranim.   
 
Postajališča za prestopanje iz železnic na drugo prevozno sredstvo so med sabo preveč oddaljena. Za 
pešce - potnike to pomeni približno 25 minut hoje, kar je velikokrat odločujoče, zakaj pri dnevnem 
potovanju ne uporabljajo železnice (NARIS, 2014). Že v Trajnostni urbani strategiji je zapisano, da 
postaja ni bila funkcijsko zgrajena za potrebe mesta Gorica in da občani izražajo jasno potrebo po 
ureditvi varne in kratke premostitvene peš povezave med mestom in železniško postajo. 
 
Ob postaji je tudi eden večjih logističnih centrov, ki je dopolnjen z logistično infrastrukturo za 
pretovor blaga in opravljanje storitev skladiščenja, ki pa je zaradi svoje lokacije relativno slabo 
dostopen predvsem za večja tovorna vozila (NARIS, 2014).  
 
V OPN je predvidena premestitev tovorne postaje v logistični terminal v Vrtojbi, v Novi Gorici pa 
ohranitev potniške postaje.  
 

 
Slika 106: Železniška postaja Nova Gorica s Trga 
Evrope 

 
Slika 107: Železniška postaja Nova Gorica s strani 
peronov (vir: wikiwand.com) 

 
V smeri proti severu (bohinjska proga) med delovniki dnevno vozi sedem vlakov na dan, vendar je 
vozni red povsem neenakomerno zasnovan, saj sta dva vlaka že pred 6. uro, v jutranji konici samo en, 
potem pa ni nobenega vlaka skoraj štiri ure. Ob sobotah vozi pet vlakov, ob nedeljah pa šest. Potovalni 
čas je primerljiv s potovalnim časom z avtom.   
 
Poleg tega enkrat dnevno vozi avtovlak, zjutraj proti Bohinju in zvečer proti Novi Gorici.  
 
V smeri proti jugovzhodu (Sežani) je dnevno le šest vlakov, v obratni smeri pa le pet. Ob sobotah vozi 
le en vlak, ob nedeljah pa dva. Po kraku do Ajdovščine pa je možno potovati le z dvema vlakoma na 
dan, potovalni čas pa je skoraj dvakrat daljši kot z avtomobilom in okoli 10 minut daljši kot z avtobusom. 
Njen indeks uporabe oziroma izkoriščenost kapacitete znaša približno 15%, kar pomeni, da je proga 
skoraj neizrabljena (NARIS, 2014). Po drugi strani je bilo v projektu Adria-A ugotovljeno, da je v tej 
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smeri razvidna celo večja uporaba vlaka kot avtobusnega prevoza, kar je glede na slabo železniško 
infrastrukturo presenetljivo (Jermol, 2014). Potovanje v Ljubljano je možno le s prestopanjem z 
enajstimi vlaki na delovni dan (sedmimi ob sobotah, osmimi ob nedeljah), in sicer na Jesenicah ali v 
Sežani in Divači, zato je potovalni čas povsem nekonkurenčen (najmanj 3 ure).  
 
Velik potencial ima tudi integracija železniških prog na italijanski in slovenski strani. Tiri, ki povezujejo 
obe postaji, so že izgrajeni, nadgraditi bi jih bilo treba še s povezavami med obema postajama (CPS za 
Čezmejno goriško regijo, 2014).  
 

 Obremenitve železniškega prometa 
 
V nadaljevanju so prikazani statistični podatki o uporabi posameznih železniških postaj. Podatki so bili 
pridobljeni s strani Slovenskih železnic, ki so v obdobju 2013-2016 beležile število dnevnih vstopov in 
izstopov ter število prodanih vozovnic v enem letu. 
 
Po podatkih enotedenskega štetja, ki ga opravijo Slovenske železnice v referenčnem tednu tekom 
leta lahko vidimo, da je na železniški postaji Nova Gorica viden stalen upad števila potnikov v 
zadnjih letih, saj je bilo na povprečen dan leta 2016 38 % manj potnikov kot tri leta poprej. 11% upad 
je opazen tudi v številu prodanih vozovnic med obdobjem 2013 in 2015.  
 

 
Grafikon 25: Podatki o dnevnih vstopih in vstopih med leti 2013 in 2016 na železniški postaji Nova Gorica (vir: 
Slovenske železnice) 
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Grafikon 26: Število prodanih vozovnic na postaji Nova Gorica med leti 2013 in 2015 (vir: Slovenske železnice) 

 
Na ostalih železniških postajališčih je povprečno število potnikov na dan zelo majhno, od 4 potnikov 
na postajališču Dornberk vas do 35 v Prvačini. Na večini postajališč je prav tako opazen upad števila 
potnikov leta 2016 v primerjavi z 2013, izjema sta Solkan in Steske, vendar so absolutne številke tako 
majhne, da je težko zanesljivo govoriti o trendih.  
 

 
Grafikon 27: Podatki o dnevnih vstopih in vstopih med leti 2013 in 2016 na železniških postajališčih  (vir: Slovenske 
železnice) 

 
Zanimivo je, da vlak nad avtobusom vseeno prevladuje v smeri Nova Gorica – Štanjel, kjer potniki 
uporabljajo JPP v približno 12 %, medtem ko se z osebnim avtomobilom vozijo v preostalih 88 %. Med 
sredstvi JPP je večja uporaba vlaka in sicer se z njim vozi približno 8 % potnikov, medtem ko avtobus 
uporabljajo 4 % le-teh (Jermol, 2014).  
 
Med Novo Gorico in Jesenicami občasno vozi tudi muzejski vlak s parno lokomotivo, ki je predvsem 
turistična atrakcija. Leta 2016 je bilo 11 odhodov muzejskega vlaka, večina voženj je bila razprodanih.  
 
Ob delavniki so glavni uporabniki železniškega prometa dijaki in nekateri delavci ter študentje. Ob 
vikendih pa vlak uporabljajo predvsem dnevni turisti, obiskovalci alpskega sveta, vedno več pa je 
povpraševanja po kombinaciji prevoza »vlak – kolo« (NARIS, 2014).  
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Slika 108: Muzejski vlak na železniški postaji Nova Gorica (vir: http://www.club.si/sl/vlaki/)  

 
Sodobni trendi razvoja JPP se nagibajo k vse večji veljavi tirnega prometa, predvsem se uveljavlja lahka 
železnica, zato bi bila tudi v prostoru MONG in na širšem območju Goriške tak način prevoza velika 
priložnost za razvoj JPP. Glavni ukrepi, ki bi povečali privlačnost železniškega prometa, so bili 
identificirani v projektu Adria-A (NARIS, 2014) in so povzeti spodaj: 
 

 Sodobna, varna in okolju prijazna elektrificirana proga z ustreznimi vlaki; 

 Prijazna vsem potencialnim uporabnikom; 

 Postajališče/postaja čim bližje centru oz. subjektu generacije prometa; 

 Varen in nadzorovan dostop do postajališč/postaj; 

 Storitev »vlak-kolo« in P+R z vlakom/avtobusom izven somestja Gorica–Nova Gorica–Šempeter; 

 Uporaba inteligentnih transportnih sistemov in storitev (napoved prihoda vlaka, elektronski 
nakup vozovnice, prometno-potovalne informacije v območju postaj/postajališč oziroma dostop 
do brezžičnega širokopasovnega omrežja); 

 Integracija s primestnim in mestnim avtobusom; 

 Integracija z regionalnimi vlaki, usklajeni vozni redi. 
 
Minimalna razdalja med postajališči znaša 500 m. Predlagani sta dve oziroma tri linije: 

1. „Železnica U“: Solkan - Nova Gorica (peron Prvomajska) – Šempeter/Bolnišnica – Vrtojba (P+R) – 
Gorica/Centrale; 

2. „Železnica H“ (možni 2 liniji s prestopanjem v Vrtojbi): Solkan - Nova Gorica – Vrtojba (P+R) - 
Gorica/Centrale – Moša (P+R) – Lučnik - Gorica/Centrale – Štandrež (P+R) (Gradišče ob Soči) – 
Vrtojba (P+R) – Volčja Draga (P+R) – Nova Gorica. 

 
V ta namen je potrebno načrtovati: 

 Solkan: novo postajališče v premi zaradi lažje izvedbe peronov in izravnave vlaka (2. faza); 

 Nova Gorica: 
o ureditev peronov za potniški promet ob Prvomajski ulici (Majske poljane), 
o tira 13 in 14: na ta način se potniški vlak približa centru mesta do 800 m; 
o ureditev podvoza oziroma podhoda pod tiri (tudi za kolesarje) v osi Rejčeve ulice; 
o ureditev podhoda in peronov v območju tirov 1, 2 in 3; 
o LC Nova Gorica se preseli v Vrtojbo/Štandrež: območje se revitalizira in poveže z 

površinami v Gorici; 

http://www.club.si/sl/vlaki/
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 Rožna Dolina/Pristava: novo postajališče z dostopom do ulice Pot na Pristavo in ulice Via 
Pompeo Guistiniami v Gorici (2. faza); 

 
 Glavni problemi izpostavljeni v anketi  

 
V anketi so bili občani vprašani o mnenju glede ureditev JPP. Rezultati glede železniškega JPP 
(upoštevani so odgovori tistih, ki ga uporabljajo) kažejo, da jih je skupno 15 % zadovoljnih s časovnim 
intervalom voženj (60 % nezadovoljnih), skupno 41 % jih je zadovoljnih s ceno vozovnic (26 % je 
nezadovoljnih).  
Ko so bili vprašani glede pomembnosti izvedbe ukrepov, je bilo ugotovljeno, da jih 60 % meni, da je 
pomembno imeti pogostejše vožnje vlakov (28 % zelo pomembno, 32 % pomembno), 74 % pa jih misli, 
da je pomembno imeti možnost prestopanja med različnimi prevoznimi načini (34 % zelo pomembno, 
40 % pomembno).  
 

 Glavne ugotovitve 
 
Železniški promet v MONG ne igra pomembne vloge, saj je nekonkurenčen v primerjavi z ostalimi 
prevoznimi sredstvi. Železniški informacijski sistem je zastarel, število vlakov je premajhno, da bi 
zagotavljalo dovolj frekventen vozni red. Prav tako je zastarela tudi infrastruktura postajnih poslopij, 
ki nikakor ni atraktivna. Posledično število potnikov in prodanih vozovnic stalno upada. Potencial za 
uporabo sicer obstaja zaradi velikega zaposlitvenega zaledja. Uporaba železnice je zaradi bogate 
zgodovine atraktivna tudi za turiste, rentabilnost same proge pa je zaradi redke uporabe vprašljiva. 
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4.1.13 Motorni promet 
 

 Analiza opremljenosti javnih površin za motorni promet 
 
To poglavje predvsem povzema glavne ugotovitve na področju motornega prometa iz Prometnega 
načrta (Locus, 2016) ter Prometne študije (TrafCons, 2010) ter seveda podatke, pridobljene s štetjem 
prometa. Pomembno je poudariti, da se izvajalec CPS MONG ni opredeljeval glede kakovosti obstoječih 
študij ter predlaganih ukrepov v sklopu teh študij, temveč je le povzel ključne ugotovitve. 
 
Preko MONG potekajo naslednje državne ceste:  

 
- Cesta G2-103 Peršeti – HC H4 priključek Šempeter z naslednjimi odseki: 

• 1009 Plave – Solkan, 
• 1390 Solkan – Kromberk (nova Solkanska obvoznica), 
• 1486 Kromberk – Rožna Dolina, 
• 1447 Rožna Dolina – HC H4 priključek Šempeter. 

- Cesta R2-402 Solkan – MP Neblo 
• 1010 Solkan – Most čez Sočo 

- Cesta R2-444 Vipava – MP Rožna Dolina: 
• 0347 Selo – Nova Gorica, 
• 0365 Nova Gorica, 
• 0348 Nova Gorica – MP Rožna Dolina. 

- Cesta R3-613 Ajševica – Nova Gorica: 

• 1437 Ajševica – Nova Gorica. 
 
ter občinske ceste: 
 

- izven naselij lokalne ceste (LC) in javne poti (JP);  
- znotraj naselij (ulični sistem) zbirne mestne ali krajevne ceste (ZC) in mestne ali krajevne ceste 

(MC). 
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Slika 109: Pregled cestnega omrežja (Vir: PISO Nova Gorica) 

 
Zaradi bližine meja in tesne povezanosti z Gorico Nova Gorica ni le pomembno regionalno središče, 
temveč igra pomembno vlogo tudi pri čezmejnih prometnih tokovih. Naslednja slika prikazuje glavne 
prometne osi v območju EZTS GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Območje občin: 
Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«).  
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Slika 110: Čezmejne prometne povezave (vir: Locus, 2015) 

 
Območje Goriške statistične regije je imelo v zgodovini pomembno prometno vlogo, saj povezuje 
zahodni in vzhodni del osrednjega evropskega prostora. S prestavitvijo evropsko pomembnega 
prometnega koridorja (železnica, cesta) jo je deloma izgubilo. Hitra cesta Vrtojba–Ajdovščina–
Razdrto postaja pomembna tranzitna povezava tako za tovorni kot tudi za potniški promet. 
Prometna dostopnost regije je z vidika razvojih možnosti slovenskih regij ocenjena kot manj ugodna, 
če jo primerjamo z ostalimi regijami v Sloveniji. Na zgrajenem delu avtoceste med Ajdovščino in 
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Vipavo pogosto prihaja do zapore zaradi močne burje, ki preprečuje tovorni promet in povzroča 
gospodarsko škodo.18 
 
Kot je bilo zabeleženo že v Prometni študiji leta 2010 (TrafCons) se po državnih cestah odvija ves 
zunanji (ciljno-izvorni in tranzitni) promet, saj le-te predstavljajo edino prometno povezavo med 
osrednjo Slovenijo in Severnoprimorsko pokrajino in Goriškimi Brdi. Ob intenzivnem tranzitnem 
prometu se po navedenih cestah odvija tudi močan lokalni promet. 
 
Tranzitne ceste na območju Nove Gorice so: 

- G2-103: Vojkova cesta od krožišča s Šempetrsko cesto v Rožni Dolini do krožišča s 
Kromberško cesto v katerem se na Vojkovo cesto navezuje Solkanska obvoznica (tudi del G2-
103), 

- R2-444: Vipavska cesta od Ajševice do mejnega prehoda Rožna Dolina, 
- R3-613: Kromberška cesta od Ajševice, skozi Kromberk do krožišča z Vojkovo c. in Solkansko 

obvoznico. 
 
Navedene tri tranzitne ceste potekajo preko ožjega mestnega območja Nove Gorice, predvsem G2-
103 in R3-613, istočasno predstavljajo tudi mestne ulice, ki so posledično (po mnenju TrafCons, 
2010) prekomerno obremenjene in negativno vplivajo na neposredno okolico ter ostale udeležence 
v prometu (pešci, kolesarji). 
 
V Prometnem načrtu za širše območje mesta Nova Gorica (Locus, 2016) so bile prometnice, ne glede 
na lastništvo ali prometno kategorijo ceste (BCP), obravnavane glede na njeno urbano funkcijo. 
Določeni so bili štirje glavni sklopi prometnic:  
 

 mestna obvoznica,  

 mestna arterija,  

 pomembna mestna cesta,  

 dovozna mestna cesta.  
 
Mestna (Solkanska) obvoznica in glavna mestna arterija potekata mimo vzhodnega dela Nove Gorice 
skozi predor Panovec severno do Solkana, medtem ko glavna mestna arterija (regionalna cesta R3 
613) poteka v smeri zahod-vzhod. Videti je, da v središču Nove Gorice ni sklenjene mreže mestnih 
arterij, ampak se te prepletajo s pomembnimi mestnimi cestami.  
 

                                                            
18 http://www.obcina-brda.si/mma/Ad7.6.1-DIIP-regionalne%20kolesarske%20povezave.p/1598/ 

http://www.obcina-brda.si/mma/Ad7.6.1-DIIP-regionalne%20kolesarske%20povezave.p/1598/
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Slika 111: Tip prometnic na širšem območju mesta Nova Gorica (vir: Locus, 2016) 

 
Prometna ureditev v mestnem območju omejuje promet motornih vozil tako glede nosilnosti (za 
tovorna vozila) kot glede hitrosti. Dostopnost za motorna vozila omejujejo tudi enosmerne ceste in 
območja samo za pešce in kolesarje.  
 
Trenutni prometni režim omejuje hitrost na večini cest v mestu na 50 km/h, višje so na obvoznici in 
ostalih regionalnih cestah. Nižje omejitve hitrosti (30 km/h) se pojavljajo zlasti v soseski Grčna in 
Pristavi, Streliški poti, Cesti 25. junija ter na nekaj ulicah v Solkanu, vključno mimo šole, omejitev 40 
km/h pa je v veljavi na Erjavčevi in Rejčevi, Cesti IX. korpusa ter v okolici dveh osnovnih šol v Novi 
Gorici.  
 
Motorni promet je ponekod omejen tudi po smeri, namreč enosmerni režim je na treh ulicah v Novi 
Gorici ter 5 ulicah v Solkanu.  
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Območje za pešce je na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer imajo motorna vozila dostop za dostavo. 
Poleg tega so v načrtu ureditve Trga Evrope in Trga Jožeta Srebrniča, kjer je potrebna celostna 
urbanistična ureditev (Locus, 2016).  
 

 
Slika 112: Obstoječ prometni režim (vir: Locus, 2016) 

 
Prometni načrt predvideva omejitev hitrosti v precejšnjem delu mestnega območja, in sicer na 30 km/h 
v sosekah v Kromberku in Prisatvi, delu Solkana in nekaj ulicah v Novi Gorici ter 40 km/h zlasti v 
Solkanu, na Cankarjevi ulici in še nekaterih ulicah v Novi Gorici. Predlagana pa je tudi cona 10 km/h na 
delu Rejčeve ulice v šolskem okolišu.  
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Slika 113: Predlagan prometni režim (vir: Locus, 2016) 

 
V Prometnem načrtu (Locus, 2016) so bile identificirane tudi poglavitne težave v omrežju motornega 
prometa, ki se navezujejo na naslednje teme, ki so grafično prikazane na naslednji sliki:  
 

- problematika nivoja uslug, 
- preobremenjenost cest, 
- problematika vodenja prometa, 
- oviran promet zaradi parkiranja, 
- problematika prevoznosti in preglednosti, 
- problematika osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce. 
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Slika 114: Problemski odseki in točke v motornem prometu 
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Po podatkih Prometne študije mesta Nova Gorica (TRAFCONS, 2010) so že v letu 2009 nudile 
neustrezen nivo uslug sledeče ceste: 
 

- cesta skozi predor Panovec (G1-103) - PLDP 26.680 vozil, 
- kromberška vpadnica (R3-613) - PLDP 24.520 vozil, 
- odsek pred krožiščem v Rožni Dolini v smeri proti Novi Gorici (G2-103) - PLDP 21.160 vozil, 
- med krožiščema na državnih cestah (G2-103) (Qlandia in rondo za Kromberk) - PLDP 19.900 

vozil, 
- Vojkova (od krožišča za Kromberk proti Solkanu) - PLDP 19.920 vozil. 

 
Vse te ceste so po kategorizaciji Prometnega načrta mestne arterije.  
 
Z dograditvijo in odprtjem Solkanske obvoznice je bil rešen problem vodenja prometa skozi jedro 
Solkana in delno tudi skozi severno območje Nove Gorice. Ključni problem obstoječega cestnega 
omrežja pa ostaja preobremenjena glavna cesta G2-103 skozi predor Panovec, ki predstavlja edino 
primerno povezavo med Novo Gorico in Rožno Dolino in preko Rožne Doline s Šempetrom pri Novi 
Gorici. Alternativna je le lokalna povezava preko griča Pristava, ki pa zaradi tehničnih karakteristik ne 
more prevzemati večjih prometnih obremenitev (TrafCons, 2010).  
 
Glede na analizo stanja v sklopu Trajnostne urbane strategije je bilo ugotovljeno, da so na primarnem 
cestnem omrežju manjkajoči dostopi do mestnega središča in poslovno cono Meblo, saj celoten sistem 
sloni na Vojkovi ulici ter Kromberški vpadnici, ki se srečata na krožišču s Solkansko obvoznico. 
 
Lokalno cestno omrežje Nove Gorice je sicer dokaj dobro urejeno. Ob cestah z zadostno širino je po 
celotni dolžini urejeno še stransko parkiranje (TrafCons, 2010). 
 
Odseki, kjer je zaradi načina parkiranja oviran potek motornega prometa, so (Locus, 2016): 

- Rejčeva ulica (pri bazenu), 
- Delpinova ulica (pri hotelu Park), 
- Ul. Tolminskih puntarjev (pri SKB), 
- Lavričeva ulica. 

 
Na naslednjih slikah so prikazana opažanja na terenu na področju motornega prometa. 
 

  
Slika 115: Cona s hitrostno omejitvijo 40 km/h na 
šolski poti 

Slika 116: Obvoznica pred predorom Panovec 
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Slika 117: Nivojsko železniško križanje na Erjavčevi 
cesti  

Slika 118: Nelogične oznake na cestišču 

  
Slika 119: Cona 30 z grbinami za umirjanje prometa v 
soseski Grčna (vir: Google Maps) 

Slika 120: Omejitev motornega prometa s cvetličnimi 
koriti, ki dovoljuje prehod pešcev in kolesarjev (vir: 
Google Maps) 

 
 Tovorni promet 

 
Zaradi števila tranzitnih državnih cest je potrebno posebej izpostaviti tovorni promet. Že Prometni 
načrt (Locus, 2016) je izpostavil problemske točke vodenje tovornega prometa, ki so prikazane na 
naslednji sliki. Kot problematična območja izstopajo predvsem vodenje tovornega prometa skozi 
Solkan ter vodenje tega po Prvomajski ulici preko Erjavčeve na Kolodvorsko. Konflikti nastajajo 
predvsem zaradi mešanja tovornega prometa z drugimi udeleženci na neurejenih delih vozišča. 
 

- Cesta IX. Korpusa (podvoz pod železnico - omejitev višine vozila) 
- Vojkova ulica I in Cesta IX. Korpusa (s tovornim prometom obremenjevanja pomembna mestna 

cesta, profil Ceste IX korpusa) 
- Erjavčeva ulica (zastoji zaradi prečkanja železnice) 
- Prvomajska ulica –pri Rotoinoxu (oviranje prevoznosti vozišča pri izvozu na parcele, nevarno 

mešanje vrst prometa (ozko vozišče brez pločnikov in kolesarske steze) 
- Trg Evrope (nevarno mešanje vrst prometa (mešanje vsebin trga in tranzita težkih tovornih 

vozil) 
- Prvomajska ulica 2 (nevarno mešanje vseh vrst prometa (vozišče brez kolesarske steze)) 
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- Kolodvorska ulica in Cesta IX korpusa (nevarno mešanje vrst prometa (vozišče brez pločnikov 
in kolesarske steze) 

- križišče na Cesti IX. korpusa pri karavli v Solkanu (prevoznost križišča za tovorna vozila) 
 

 
Slika 121: Obstoječe in predvideno vodenje tovornega prometa (vir: Locus, 2016) 

 
V Prometnem načrtu sta predlagani dve fazi izboljšanja vodenja tovornega prometa. Faza 1 je takoj 
izvedljiva, saj gre za preusmeritev tovornega prometa (potrebna ustrezna prometna signalizacija) brez 
gradbenih posegov, Faza 2 pa je dolgoročna, saj rešuje dodatne konflikte, vendar zahteva izvedbo 
nekaterih gradenj. S fazo 2 se reši večji obseg konfliktov. 
 

 Obremenitve motornega prometa 
 
Avtomatsko štetje prometa  
 
Na območju MONG se nahaja 11 avtomatskih števnih mest (v nadaljevanju AŠM), ki so locirana kot 
prikazuje naslednja slika. 
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Slika 122: Prikaz lokacij AŠM v MONG 

 
Podatki povprečnega letnega dnevnega prometa (v nadaljevanju PLDP) z AŠM zadnjih dvanajst let 
kažejo na precej konstanten promet v MONG z opaznim upadov v času gospodarske krize in 
postopnim povečevanjem v 2014.  
 
Največ prometa je beležiti na AŠM 222 (Panovec), kjer je PLDP leta 2014 znašal 24.152 vozil, kar je 
približno enako kot leta 2003. 
 
Precej obremenjena je tudi kromberška vpadnica (AŠM 209), kjer je bilo leta 2014 12.774 vozil, kar je 
precejšen upad v primerjavi z obdobjem 2004-2008 (20% upad v primerjavi z letom 2008). Pravzaprav 
je obseg prometa upadal vsako leto po letu 2008 in se prvič povišal leta 2014.  
 
Na ostalih AŠM je promet precej konstanten, v primerjavi z letom 2008 je do leta 2014 upadel na 
večini AŠM, razen na AŠM 654 (Rožna Dolina – 22% rast od leta 2008), AŠM 222 (Panovec) in AŠM 693 
(Solkan 3), kar je posledica gospodarske krize in z njo povezanega manjšega obsega prometa. Kot že 
omenjeno, je največji upad zaznati na AŠM 209 v Kromberku.  
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Grafikon 28: Pregled prometnih obremenitev PLDP po letih (2003–2014) 

 
Na podlagi podatkov pridobljenih iz AŠM in upoštevanjem ročnih štetij so na naslednji sliki grafično 
prikazane vrednosti PLDP leta 2014 na državnih cestah na območju občine.  
  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
LD

P

Solkan (99) Solkan 3 (693) Panovec (222)

Prvačina (203) Branik (204) Ozeljan (81)

Tri hiše (699) Rožna dolina (558) MT Rožna Dolina (654)

Solkan 2 (599) Kromberk (209)



  
 
 
 
 
 

158 
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA - POROČILO O 1. FAZI: ZAGON PROCESA 
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Slika 123: PLDP leta 2014 na državnih cestah v MONG (Vir: DRSI) 
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Video štetje prometa 

 
Za namene analize stanja za CPS in razvoja prometnega modela za MONG je bilo med ponedeljkom, 
12. septembra, in sredo 14. septembrom 2016, izvedeno štetje prometa. Slika 46 in Preglednica 16 
prikazujejo lokacije števnih mest. Podatki so se obdelali naknadno na podlagi video posnetkov na 
območju posameznega merilnega mesta pri podjetju Miovision Technologies Inc. ter s programoma 
MS Excel in PTV Visum. 
 
Podatki prometnega modela kažejo, da je v območju mesta Nova Gorica na ravni celodnevnih 
obremenitev na povprečni delovni dan najbolj obremenjen odsek Vojkove ceste med krožiščem v 
Rožni dolina in krožišče pri trgovinskem središču Qlandia (območje Panovca). Na tem odseku je do 
23.500 vozil na dan. Od krožišča pri Qlandiji se promet preusmeri proti mestu ali po Ulici tolminskih 
puntarjev (do 16.000 vozil/dan) ali nadaljuje severno po Vojkovi, na katero se navezujejo mestne 
vpadne ceste, kot sta Kidričeva cesta (do 8.200 vozil/dan) in Ulica dr. Karla Lavriča (do 6.500 vozil/dan). 
 
Med bolj obremenjenimi cestami znotraj mesta sta Delpinova in v nadaljevanju Ulica Gradnikove 
brigade, na katerih je do 8.000 vozil. Na vzporedni cesti na zahodni strani mesta, Prvomajska ulica, je 
do 6.800 vozil na dan. V središču mesta, na Cankarjevi ulici, je do 6.000 vozil in na Rejčevi ulici do 4.500 
vozil na dan. 
 
Na Vojkovi cesti v območju Solkana je do 4.500 vozil na dan, na Cesti IX. korpusa do 7.000 vozil na dan. 
Na vzhodni solkanski obvoznici je 8.300 vozil na dan.  
 
Na Vipavski cesti v Rožni dolini je do 8.000 vozil na dan.  
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Slika 124: Prometne obremenitve na delovni dan, vsa vozila, leto 2016 
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V prilogi Prometne obremenitve v križiščih so grafično prikazane prometne obremenitve na vseh 12 
števnih mestih v dnevnem času (6.00–22.00) ter obremenitve v jutranji (7.00–8.00) in popoldanski 
(15.00–16.00) konični uri. Za vsako križišče je prikazano število vozil in njihova smer potovanja. 
Najbolj obremenjeno križišče je krožišče Vojkove in Ulice tolminskih puntarjev, križišče Kidričeve in 
Vojkove ceste v smeri z juga ter križišče Erjavčeve in Delpinove na vzhodnem kraku. Ključne 
ugotovitve po križiščih so: 
 

 K1 Cesta IX. Korpusa – Vojkova cesta: Križišče ima majhne prometne obremenitve, zato je 
obstoječe mini krožišče primerno. Največ prometa je na vzhodnem kraku Ceste IX. Korpusa, 
kjer je bilo v 16 urah zabeleženih skoraj 3.800 vozil. Najbolj na tem kraku izstopa jutranja 
konica v kateri je v krožišče prišlo 437. 

 K2 Prvomajska ulica – Ulica Milojke Štrukelj: Križišče je štirikrako semaforizirano in ima na 
južnem kraku urejen pas za vožnjo mimo. Glavne smeri vožnje so iz JV kraka Prvomajske ulice 
proti ulici dr. Karla Lavriča in obratno, ter nadaljevanje vožnje po Prvomajski ulici v obeh 
smereh. Največ prometa je bilo zabeleženega na SZ kraku Prvomajske ulice, kjer je v križišče v 
obdobju 16 ur prišlo skoraj 6.500 vozil. Prometne obremenitve na kraku ulice Milojke Štrukelj 
so od ostalih nekajkrat manjše.  

 K3 Cesta IX. Korpusa – Kolodvorska pot: Križišče je trikrako nesemaforizirano. Prometne 
obremenitve so v vseh smereh dokaj majhne. Največ prometa se odvija vzdolž ceste IX. 
Korpusa. Iz severne smeri je bilo v 16 urah zabeleženih nekaj manj kot 2.000 vozil. Proti 
Kolodvorski poti in iz nje prihaja minimalno število vozil.  

 K4 Vojkova cesta – Kidričeva ulica: Križišče je štirikrako semaforizirano in ima na severnem in 
zahodnem kraku urejen pas za vožnjo mimo. Glavnina prometnih tokov se odvija vzdolž 
Vojkove ceste, kjer je na južnem kraku v 16 urah vstopilo več kot 9.000 vozil, na severnem pa 
7.500. Iz Kidričeve ulice je v 16 urah vstopilo skoraj 3.900 vozil od katerih jih večina pot 
nadaljuje v južni smeri po Vojkovi cesti. Sedejeva ulica je slepa, zato so na tem kraku 
prometne obremenitve nizke. Križišče je v popoldanski konici nekoliko bolj obremenjeno kot 
v jutranji. 

 K5 Vojkova – Ulica Tolminskih puntarjev: Križišče je štirikrako krožno in ima na vseh uvozih 
dva pasova.  Samo krožišče ima dva vozna pasova in spada med eno najbolj obremenjenih v 
MONG. Tu se križajo močni prometni tokovi, ki potekajo vzdolž Vojkove ceste in promet iz 
središča mesta, ki prihaja po ulici tolminskih puntarjev.  Največje prometne obremenitve so 
bile zabeležene na južnem kraku Vojkove ceste, kjer je v krožišče zapeljalo več kot 10100 
vozil. Največ prometa je v popoldanski konici, ko prične generirati dodaten promet še 
vzhodni krak do nakupovalnega središča Qlandia, ki v jutranjem času skoraj nima prometa. 
Glede na visoke prometne obremenitve bi bil bolj primeren turbo rondo, saj je v obstoječi 
ureditvi ob tako številčnem prometu problematično prepletanje vozil na samem krožišču. Na 
klasičnem dvopasovnem krožišču je zaradi nevarnega prepletanja dejanska kapaciteta 
bistveno manjša od teoretične. 

 K6 Cankarjeva ulica – Rejčeva ulica: Križišče je štirikrako semaforizirano. Prometni tokovi so 
na vseh krakih dokaj enakovredni. Glavni smeri potovanja sta vzdolž Cankarjeve in vzdolž 
Rejčeve ulice. To je za semaforizirano križišče zelo ugodno saj je prisotnih majhno število 
zavijalcev, ki bi zmanjševali kapaciteto križišča. Prometne obremenitve so dokaj nizke in se na 
večini krakov gibljejo okrog 2.000 vozil v 16 urah. 

 K7 Erjavčeva ulica – kolodvorska pot: Križišče je trikrako nesemaforizirano. Glavna smer 
potovanja je po Erjavčevi ulici, torej med Novo Gorico in italijansko Gorico, v 16 urah smo 
našteli v tej smeri manj kot 4.000 vozil. V smeri proti severu pa smo našteli zelo malo, manj 
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kot 700 vozil. Popoldanska konica je bolj obremenjena kot dopoldanska.  

 K8 Rožna dolina – Vipavska cesta: Križišče je štiripasovno krožno. Glavni prometni tok se 
odvija iz vzhodnega kraka Vipavske ceste proti jugu. V obratni smeri potuje tekom celotnega 
dneva manj vozil kar pomeni, da nekateri vozniki za povratek izbirajo drugačno pot. Največje 
število vstopov v krožišče je na vzhodnem kraku Vipavske ceste, kjer je bilo v 16 urah 
zabeleženih več kot 5.000 vozil. 

 K9 Šolska ulica – Ulica Milojke Štrukelj: Križišče je štirikrako nesemaforizirano. V križišču je 
bilo tekom 16 ur zabeleženega zelo malo prometa, saj v nobeni smeri ni bilo več kot 1.000 
vozil. Glavni smeri potovanja sta vzdolž Šolske ulice in iz severnega kraka Šolske ulice proti 
ulici Milojke Štrukelj. 

 K10 Erjavčeva ulica – Delpinova ulica: Križišče je štirikrako semaforizirano. Glavna smer 
potovanja je vzdolž Erjavčeve ulice, kjer smo iz smeri vzhodnega kraka v 16 urah zabeležili 
skoraj 5.800 vozil. Med bolj prometnimi je tudi smer iz severnega kraka Delpinove ulice proti 
vzhodnemu kraku Erjavčeve ulice, kjer smo zabeležili 2.000 vozil. Večjih zastojev za leve 
zavijalce v tej smeri sicer ni, saj je konfliktnih prometnih tokov iz južnega kraka Delpinove 
ulice malo. 

 K11 Prvačina: Križišče je štirikrako nesemaforizirano. Prometa je zelo malo, saj so vrednosti v 
vseh smereh manjše od 500 vozil v 16 urah. Križišče je problematično predvsem z vidika 
preglednosti pri vključevanju z južnega kraka. 

 K12 Šempas: Križišče je trikrako nesemaforizirano. Glavni prometni tok se odvija vzdolž 
regionalne ceste R2, kjer je bilo iz vzhodne smeri v 16 urah zabeleženih skoraj 2.500 vozil. Iz 
stranske ulice je vključevanje nevarno zaradi slabe preglednosti v obeh smereh. Prometa je 
sicer v tej smeri zelo malo. 

 
 Glavni problemi izpostavljeni v anketi in javni razpravi 

 
V anketi nas je zanimalo mnenje občanov o urejenosti motornega prometa v občini. Pretočnost 
prometa je kot pozitivno (dobro ali zelo dobro) ocenilo 45 % vprašanih. Količino tovornega prometa 
31 % anketirancev ocenjuje pozitivno, enak delež pa negativno (ostali so nekje vmes). Glede 
potrebnosti posameznih ukrepov na področju motornega prometa je največ podpore izkazane 
umirjanju prometa v naseljih (74 % anketirancev jih je označilo kot zelo pomemben ali pomemben 
ukrep), sledi zmanjšanje števila osebnih vozil (69 % anketirancev jih je označilo kot zelo pomemben 
ali pomemben ukrep). Manjša, a še vedno večinska podpora je omejevanje dostopa z osebnimi vozili v 
strogem centru Nove Gorice (53 % anketirancev jih je označilo kot zelo pomemben ali pomemben 
ukrep).  
 
Na javni razpravi se je pokazalo, da so poglavitni naslednji problemi: 
 

 Ozka grla (vpadnice, Vojkova) 

 Premalo krožišč 

 Manjka zahodna obvoznica 

 Premalo parkirnih mest 

 Prometna kultura (krožišča, uporaba mobitelov) 

 Stari vhod v Meblo – oblika križišča 

 Prepustnost vstopa v mesto (Panovec) 

 Funkcija obvoznice 
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Več podrobnosti je v prilogi poročila o anketah ter zapisniku z javne razprave. 
 

 Glavne ugotovitve – motorni promet 
 
Skozi občino poteka kar nekaj državnih in hkrati tranzitnih cest. Predvsem Vojkova cesta od krožišča s 
Šempetrsko cesto v Rožni Dolini do krožišča s Kromberško cesto, Vipavska cesta od Ajševice do 
mejnega prehoda Rožna Dolina ter Kromberška cesta od Ajševice do krožišča z Vojkovo cesto in 
Solkansko obvoznico, potekajo preko ožjega mestnega območja Nove Gorice. Istočasno predstavljajo 
tudi mestne ulice, ki so posledično prekomerno obremenjene in negativno vplivajo na neposredno 
okolico ter ostale udeležence v prometu (pešci, kolesarji). 
 
Obstoječ promet omejuje hitrost in smer vožnje le v nekaterih predelih mestnega območja, vendar je 
v Prometnem načrtu predvideno, da se bodo območja omejene hitrosti razširila, prav tako je 
načrtovanih več enosmernih ulic. Območij, kjer je motorni promet prepovedan, skoraj ni.  
 
Lokalno cestno omrežje Nove Gorice je dokaj dobro urejeno, obstajajo pa odseki, kjer je zaradi 
neugodnega načina parkiranja oviran potek motornega prometa. 
 
Najbolj obremenjene ceste so cesta skozi predor Panovec, kromberška vpadnica, odsek pred krožiščem 
v Rožni Dolini v smeri proti Novi Gorici, med Qlandio in rondojem za Kromberk ter Vojkova (od krožišča 
za Kromberk proti Solkanu), ki po prometni študiji ne nudijo ustreznega nivoja uslug. 
 
Na večini cest je promet po občini precej sicer precej konstanten, v primerjavi z letom 2008 je do leta 
2014 je pravzaprav upadel na večini AŠM, razen v Rožni Dolini, Panovcu in Solkanu, kar je posledica 
gospodarske krize in z njo povezanega manjšega obsega prometa. Največji upad prometa je sicer 
zaznati v Kromberku.  
 
Rezultati štetja 2016 kažejo, da je v območju mesta Nova Gorica najbolj obremenjeno križišče Vojkove 
in Ulice tolminskih puntarjev, prometni model pa  tudi kaže, da je najbolj obremenjen odsek Vojkove 
ceste med krožiščem v Rožni dolina in krožišče pri trgovinskem središču Qlandia. Od tam se največ 
prometa preusmeri po Ulici tolminskih puntarjev ali nadaljuje severno po Vojkovi, na katero se 
navezujejo mestne vpadne ceste, kot sta Kidričeva cesta in Ulica dr. Karla Lavriča. Med bolj 
obremenjenimi cestami znotraj mesta sta Delpinova in v nadaljevanju Ulica Gradnikove brigade. 
 
Problematično je vodenje tovornega prometa skozi Solkan ter po Prvomajski ulici preko Erjavčeve na 
Kolodvorsko, konflikti nastajajo predvsem zaradi mešanja tovornega prometa z drugimi udeleženci na 
neurejenih delih vozišča. 
 

4.1.14 Mirujoči promet (parkirišča) 
 
Površine za mirujoči promet lahko opišemo kot površine namenjene vozilom, ko le-ta mirujejo in se 
nahajajo tam, kjer se njihovo gibanje začne ali konča.  
 
Osebno vozilo prevozi v Sloveniji v povprečju 15.000 km na leto, pri čemer je povprečna hitrost vozila 
20 km/h. Iz tega sledi, da je vozilo v gibanju le okrog 750 ur letno, preostali čas, pa je v mirovanju, kar 
pomeni, da vozilo večino časa miruje. Zato imajo površine namenjene mirujočemu prometu velik 
pomen in morajo biti posledično dobro projektirane in dimenzionirane. 
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Vrste parkiranja kot izhaja iz Tehničnih normativov za projektiranje in opremo mestnih prometnih 
površin ločimo parkiranja po namenu (za stanovanja, delovna mesta, za opravke/prosti čas), lokaciji 
(pri stanovanjskih, delovnih objektih, javnih objektih ter drugih objektih za obiskovalce), načinu (na 
vozišču ob robniku, na nepokritih parkirnih parkirnih prostorih, na pokritih enonivojskih parkirnih 
prostorih in na pokritih večnivojskih parkirnih prostorih), lastništvu (javno in zasebno) ter glede na 
trajanje (kratkotrajno parkiranje (1/2–2h), dolgotrajno (8h) in stalno parkiranje (24 ur)) (Mihelič, 2015).  
 
V tem poglavju so obravnavana predvsem parkirišča na širšem mestnem območju Nove Gorice, saj 
so tam težave največje, ker se tam prepleta večje število različnih uporabnikov, kot so stanovalci, 
zaposleni in obiskovalci. V manjših naseljih so težave manjše in se pojavljajo predvsem v neposrednem 
zaledju središč in šol.  
 

 Javna parkirišča 
 
V Novi Gorici so na voljo naslednji tipi javnih parkirnih mest:  
 

- plačljiva parkirna mesta, 
- brezplačna parkirna mesta: 
- brezplačno parkiranje za vse uporabnike, 
- brezplačno parkiranje za zaposlene in obiskovalce (evidentirano samo, če je s tablo posebej 

označeno), 
- brezplačno parkiranje za stanovalce (evidentirano samo, če je s tablo posebej označeno), 
- brezplačno parkiranje za zaposlene (evidentirano samo, če je s tablo posebej označeno), 
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Preglednica 24: Seznam parkirišč za analizo mirujočega prometa, junij 2016 (vir: Locus, 2016) 

 
V širšem mestnem območju je okoli 5.500 javnih parkirnih mest, ki zajemajo tudi oziroma zlasti 
parkirna mesta za potrebe stanovalcev. Predvsem v mestnem središču je okoli 500 javnih parkirnih 
mest, ki so plačljiva in so tudi relativno visoko zasedena. S Prometnim načrtom evidentirana plačljiva 
parkirišča so našteta v naslednji preglednici.  
 
Preglednica 25: Plačljiva parkirna mesta (vir: Locus, 2016) 
Lokacija parkirišča Število plačljivih parkirnih mest 

Obrtni dom  31  

Kidričeva  133  

Ob sodišču  95  

Rejčeva  30  

Pred občino in gledališčem  80  

Tolminskih puntarjev  12  

Gregorčičeva  7  

Gradnikove brigade  8  

Čebelnjak  45  
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Borov gozdiček-ob igralih  15  

 
Parkiranje v t.i. modrih conah je plačljivo med delovniki med 8. in 16. uro, cena na 0,9 EUR na uro. 
Na določenem delu Kidričeve ulice, na parkirišču v bližini stavbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici, na 
delu Ulice Gradnikove brigade, na parkirišču ob križišču Jelinčičeve ulice z ulico Gradnikove brigade, na 
delu Gregorčičeve ulice in na Trgu Edvarda Kardelja je omogočeno brezplačno polurno parkiranje s 
parkirno uro za vsako začetno uro parkiranja.  
 
Na ulicah je 13 parkirnih avtomatov, kjer se lahko plača z gotovino, bančno kartico ter mobilnim 
telefonom, plačilo pa se lahko opravi tudi na prodajnih mestih z nakupom talonov za modre cone. 
Poleg parkirnih listkov je mogoče kupiti tudi abonentskih kart (letne, 6-mesečne, 3-mesečne, 1-
mesečne), letna prenosljiva na primer stane 432,64 eur, mesečna neprenosljiva pa na primer 42,09 
EUR. 
 

 

 
Slika 125: Modra cona na Kidričevi ulici Slika 126: Modra cona ob Ulici tolminskih puntarjev  
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Slika 127: Količki proti nepravilnemu parkiranju, ki jih 
vozniki ignorirajo 

 

 
Slika 128: Nepravilno parkiranje na pločniku 
 

Že pri pripravi Prometnega načrta se je pokazala potreba po katastru parkirnih mest, ki so javno dobro 
ali v lasti MONG. V analizi stanja Prometnega načrta je bilo ugotovljeno, da:  
 

- ne obstaja urejena evidenca režimov (kdo lahko parkira), ki veljajo na parkirnih mestih.  
- iz vidika vodenja prometa do parkirišč na mestnem območju prometne signalizacije skoraj ni, 
- na več mestih problematika parkiranja izhaja iz nedoslednega nadzora predpisanega režima 

parkiranja 
 
Prometni načrt je identificiral ulice, ker se pojavlja problem dolgotrajno zasedenih parkirnih mest, ki 
onemogoča kratkotrajno parkiranje: 
 

- Cankarjeva 
- Erjavčeva 
- Delpinova 
- Kidričeva 

 
Poleg tega se na Lavričevi pojavlja problem funkcionalnega tipa ceste in potencialne nepreglednosti, 
na Cesti IX.  korpusa je problem parkiranje na račun drugih udeležencev, na Rejčevi I (telovadnica) 
prezasedenost, kjer kratkotrajno parkiranje ni omogočeno, na Ul. tolminskih puntarjev parkiranje na 
račun drugih udeležencev, na Rejčevi II (bazen) nepreglednost, neugodno parkiranje in parkiranje na 
račun drugih udeležencev, ter na Mizarski ulici ne-regulirano parkiranje in parkiranje na račun drugih 
udeležencev. 
 
Parkiranje avtobusov ni urejeno, avtobuse je potrebno usmerjati na za to predvidena parkirna mesta, 
še posebej je to problematično na Kidričevi in pri Gradu Kromberk.  
 
Prometni načrt sicer predvideva urejanje parkiranja na javnih površinah v Novi Gorici v dveh fazah. 
V prvi fazi gre za vzpostavitev sistema ustrezne prometne signalizacije, vpeljava zadostnega nadzora 
nad plačljivimi conami, ureditev novih območij časovno omejenega parkiranja, označitev plačljivih 
parkirnih mest/con skladno s predpisi, izboljšava sistema plačevanja parkiranja, dopolnitev pravnih 
aktov, ki obravnavajo mestno parkirno politiko, ter izdelava katastra javnih parkirnih površin: število, 
lastništvo, par. št., gravitacijsko območje, itd.  
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Druga faza predstavlja dolgotrajnejši postopek in potrebo po vključevanju vseh akterjev, ki so povezani 
z uporabo parkirnih mest na javnih površinah in vključuje izdelavo analize parkirnih površin za potrebe 
stanovalcev, uvedba con območij časovno omejenega parkiranja, tarifnih razredov, urnika plačevanja 
parkiranja, maksimalnega čas parkiranja, ureditve dovolilnic za stanovalce ter dopolnitev pravnih 
aktov, ki obravnavajo parkirno politiko. 
 

Prometni načrt tudi predvideva ukinitev določenega števila obstoječih parkirnih mest, predvsem zaradi 
ureditve peš in kolesarskih povezav oziroma celovitih urbanističnih ureditev območij ali zaradi danes 
neugodno rešenega načina parkiranja (varnost). To je v skladu s celostnim prometnim načrtovanjem, 
saj samo širjenje parkirnih površin dokazano generira povečevanje osebnega motornega prometa v 
mestih in posledično povečanje široke palete problemov (zdravje prebivalstva, stanje okolja, (u)poraba 
prostora, investicije …), zato jih je potrebno načrtovati preudarno in na podlagi ciljnih analiz.  

 
Širitve območij plačljivih parkirnih mest so po Prometnem načrtu predvidene tam, kjer je velika 
koncentracija družbenih in oskrbnih funkcij ter hkrati delovnih mest, kot je razvidno z naslednje slike. 
Predvidena so sicer tudi štiri nova parkirišča, od tega je načrtovano parkirišče ob sodišču in parkirna 
hiša pod travnikom na Trgu Edvarda Kardelja, dve parkirišči P + R (Park & Ride) ter dve parkirišči za 
avtobuse.  
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 Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami 
 
Večina javnih parkirišč v mestu ima vsaj nekaj posebej označenih parkirnih mest za invalide, na kateri 
lahko parkirajo osebe, ki so zapisane v 53. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 56/2008).  
 
Medobčinsko društvo invalidov Goriške opozarja na problem v stanovanjski soseski ob Cankarjevi, kjer 
pogosto ni parkirnega mesta ali pa je onemogočen dostop intervencijskih vozil pri urgentnih prevozih 
bolnikov oz. invalidov. Poleg tega opozarjajo na primer, ko je bilo v letu 2012 v okviru uporabnega 
dovoljenja obnovljenega vrtca postavljeno parkirno mesto za invalide, vendar ga danes ni več. 
Opozarjajo tudi na nerešene vloge glede prošenj za dodatna parkirna mesta zaradi počasne odzivnosti 
občinske uprave. 
 

 P+R parkirišča 
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Sistem P+R (angleško »park and ride« oziroma »parkiraj in pelji se« z avtobusom) je običajno 
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 splošnem bi lahko s P+R obravnavali vse takšne lokacije, kjer vozniki s sopotniki lahko prestopajo na 
bolj trajnostne načine in oblike mobilnosti19. 
 
Po kriteriju modalitete nadaljevanja poti, bi prestopna mesta na bolj trajnostne načine in oblike 
mobilnosti lahko bilo: 

- Parkirišče, ki omogoča predvsem prestop na JPP 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem učinkovito kolesarjenje do ciljev v centru mesta (P+Bike) 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem presedanje v avtomobil z večjo zasedenostjo (»car-pooling«) 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem učinkovito pešačenje do centra mesta (P+Walk) 

 
Na območju MONG klasičnega P+R sistema še ni, vendar je bila v Prometnem načrtu obravnava 
možnost uvedbe sistema na območjih, kjer se ga že lahko danes vpelje ob upoštevanju predpostavke, 
da se občina uspešno dogovori z lastniki parkirišč. Do vseh predlaganih parkirišč so speljane linije 
javnega potniškega prometa. Predlagana območja v Prometnem načrtu (Locus, 2016) so: 
 

- Solkan – obračališče JPP,  
- Qlandija Nova Gorica,  
- Mercator center Kromberk,  
- Kompas Rožna Dolina. 

 
Uvedba P+R sistema bi bila brez spremembe prometne ureditve znotraj mesta nesmiselna. Trenutno 
je namreč dostop z osebnim avtomobilom do središča mesta enostaven in hiter, glede na obstoječ 
delež plačljivih parkirnih mest in nezadostnega nadzora tudi cenovno sprejemljiv.  
 

 Parkirišča z električnimi polnilnicami 
 
Hitra rast števila vozil na električni pogon postaja trend v vseh razvitih državah. Zato se tudi v MONG 
odpirajo priložnosti za uvajanje oblik prometa, ki so okolju in ljudem prijaznejše. Električna vozila imajo 
seveda tudi svoje potrebe glede infrastrukture. V občini je samo ena javna električna polnilna postaja, 
in sicer na Kidričevi ulici ob Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer je na voljo brezplačno polnjenje 
električnih vozil (do največ dve uri). Poleg tega so polnilnice tudi v sklopu zasebnih podjetij, kot je na 
primer Hit.  

 
Slika 129: Električna polnilnica 

                                                            
19 Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih, MzI, 2016 
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 Zasebna parkirišča in stanovanjske soseske 

 
Problematika parkiranja v stanovanjskih soseskah v mestu Nova Gorica je ena ključnih problematik 
prometne ureditve v mestu. Kot je zapisano v Prometnem načrtu, je problematika parkiranja 
predvsem območja sosesk Gradnikove brigade in Cankarjeve kompleksna. V teh območjih velikemu 
porastu števila motornih vozil v zadnjih desetletjih ni sledilo sorazmerno izboljšanje prometne 
infrastrukture, prav tako ne ozaveščenost lastnikov motornih vozil. Prav tako se je reševal problem 
lastništva, pogosto je lastnik MONG. Številne situacije so torej privedle do stanja, ko je potrebno 
sistematično pristopiti k reševanju nastale preobremenjenosti parkirišč in parkirnih mest. Poleg tega 
nekatera parkirišča v stanovanjski območjih danes izredno obremenjujejo tudi drugi uporabniki in 
ne le stanovalci, zato bi bilo po izsledkih Prometnega načrta smiselno vpeljati posebne režime. Takšna 
parkirišča so predvsem na južnem delu omenjenega območja (ob Cankarjevi 14 in 16), ob šoli in vrtcih, 
pa tudi na območju Ulice Gradnikove brigade, predvsem ob zdravstvenem domu. 
 
Poleg tega se v Novi Gorici večkrat pojavi potreba po večjemu številu parkirišč zaradi izrednih 
dogodkov, na primer prireditev. Prometni načrt ocenjuje, da so obstoječe rezerve parkirnih mest 
zadostne, Potrebno pa je postopno graditi ustrezno parkirno politiko, ki bo zmogla vključevat večino 
prostorskih kapacitet. Rešitev je potrebno iskati tudi dogovorno z lastniki večjih parkirnih rezerv. 
 

 Glavni problemi izpostavljeni v anketi  
 
Le 25 % anketirancev je število parkirišč v MONG ocenilo kot pozitivno, 47 % pa meni, da je slabo. 
Režim parkiranja na plačljivih parkiriščih je 36 % tistih, ki ga uporabljajo, ocenilo pozitivno, 29 % pa 
negativno (ostali pa nekaj vmes). Prav tako je 30 % pozitivno ocenilo ureditev parkirnega režima z 
dovolilnicami, 34 % pa negativno. Večina, 64 % anketirancev, vidi ukrep P+R kot zelo pomembnega ali 
pomembnega.  
 

 Glavne ugotovitve 
 
V Novi Gorici je kombinacija javnih in zasebnih parkirnih mest, med javnimi pa se pojavlja več kot 500 
plačljivih parkirnih mest. Ta so tudi precej zapolnjena, vendar so še vedno ulice, kjer je dolgotrajno 
parkiranje povzroča probleme, na primer na Cankarjevi, Erjavčevi, Delpinovi in Kidričevi ulici. Prometni 
načrt predvideva širjenje plačljivih parkirišč, ukinjanje nekaterih parkirnih mest pa tudi gradnjo novih 
ter uvedbo P+R parkirišča. Posebna težava je parkiranje v soseskah, predvsem tam, kjer prihaja do 
uporabe s strani nestanovalcev, na primer obiskovalcev ali zaposlenih.  
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4.1.15 Analiza dostopnosti do pomembnih ciljev potovanj 
 
Mobilnost je sestavni del našega življenja – tako za opravljanje svojih obveznosti kot tudi v prostem 
času. Vsaka pot je sestavljena iz različnih sestavnih delov, ki jih lahko imenovali »mobilnostna veriga«: 
pred, med in po opravljeni poti. Ponavadi se ljudje odpravijo na pot, ko so prepričani, da bo vsak del 
mobilnostne verige primerno deloval tako, da lahko prispejo na cilj. Če samo en del mobilnostne verige 
ne deluje, kot bi moral, npr., če obstaja neka ovira v delu mobilnostne verige, potem celotna 
mobilnostna veriga ne deluje. Zato je izredno pomembno, da je dostopna celotna mobilnostna veriga. 
Če želimo narediti javni prostor in javni promet bolj dostopna in omogočiti vsem ljudem za opravljanje 
svojih dnevnih poti uporabo trajnostnih prevoznih načinov (hoja, kolesarjenje, javni promet), moramo 
pri načrtovanju, oblikovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju javnega prostora in javnega prometa 
upoštevati potrebe vseh ljudi ter preprečiti ali odstraniti ovire (ISEMOA, 2011).  
 
Spodnja slika prikazuje število prebivalcev v širšem območju mesta Nova Gorica, največ prebivalcev 
živi v območju severno od mestnega središča pa tudi južno Erjavčeve ulice.  
 

 
Slika 130: Število prebivalcev po hišnih številkah 

 
Naslednja slika prikazuje strukturne elemente urbanističnega načrta, ki bi jih lahko opredelili tudi kot 
ključne generatorje prometa (npr. mestno središče, historično jedro, poslovne stavbe, gospodarske 
cone itd). ter ključne izvore potovanj (npr. stanovanjska območja). V tem območju živi 64 % vseh 
prebivalcev MONG. 
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Slika 131: Najpomembnejša območja izvorov in ciljev prometa znotraj širšega mestnega območja (vir: LOCUS d.o.o)  
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Naslednja slika prikazuje število delovnih mest po lokacijah. Opazna je koncentracija v mestnem 
središču, kar je pozitivno z vidika kratkih razdalj od najbolj poseljenih območij. Po drugi strani pa je 
koncentracija delovnih mest visoka tudi v južnem delu Kromberka, ob Vipavski cesti južno od 
Panovca ter severo-zahod Solkana. 
 

 
Slika 132: Število delovnih mest na lokaciji zaposlitve 

 
Opravljena je bila analiza dostopnosti v Novi Gorici z osebnim avtomobilom, kolesom in peš z vidika 
oddaljenost oziroma časa potrebnega za potovanje. Razmerja med njimi pa kažejo na razlike med 
možnostmi ljudi, ki imajo na voljo avto in ljudi, ki ga nimajo. Za izhodiščno točko smo si izbrali 
Cankarjevo ulico, ki poteka skozi najgosteje poseljeno območje. V nadaljnjih slikah smo prikazali 
potovalne čase iz izhodiščne točke za vse možne poti glede na izbiro prevoznega sredstva. 
 
S prve slike je razvidno, da z avtomobilom v zelo kratkem času, tj. približno desetih minutah, lahko 
prepotujemo celotno širše mestno območje Nove Gorice. Z avtomobilom je hitro dostopna praktično 
celotna občina, zato je ta način prevoza tudi daleč najbolj pogost. 
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Slika 133: Dostopnost z avtomobilom 
 

Dostopnost s kolesom in peš sta v istem časovnem okvirju seveda manjši, vendar vseeno konkurenčni.   
 
Karta dostopnosti s kolesom ne upošteva reliefa. Zaradi kratkih razdalj v mestu možno s kolesom v 
zelo kratkem času, tj. manj kot petnajstih minutah, prepotovati večino urbanega območja, vključno 
tudi z italijansko Gorico in Šempetrom. V petih minutah je dosegljivo območje mesta Nove Gorice in 
Solkana, v desetih minutah Gorica, Kromberk, Pristava, v 12 minutah pa npr. Rožna Dolina. Na večini 
odsekov znotraj mesta zaradi ravninskega reliefa večji napori niso potrebni, vendar to ne drži zlasti za 
severni del Kromberka (npr. Ulica bratov Hvalič, Iztokova ulica), Loke, Staro Goro, pa tudi del Pristave 
in Panovec. Po Navodilih za projektiranje kolesarskih površin (2012) so kolesarjem prijazni vzponi in 
padci do 5 %, izjemoma na krajših razdaljah do 8 %. Večina razgibanih območjih v širšem mestnem 
območju sicer spada v to kategorijo, vendar se pojavljajo tudi do 10% vzponi. Vseeno pa  na tistih 
območjih živi relativno malo ljudi, zato ocenjujemo vpliv reliefa na potencial kolesarjenja kot 
minimalen oziroma omejen. 
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Slika 134: Dostopnost s kolesom 

 
Naslednja karta prikazuje število prebivalcev v 10-minutni dostopnosti s kolesom do Bevkovega trga. 
Izračuni kažejo, da živi v tem območju več kot 19.000 prebivalcev oziroma 57 % vseh prebivalcev 
občine, v tem območju pa je tudi skoraj 12.000 oziroma 81 % vseh delovnih mest.  
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Slika 135: Število prebivalcev v 10-minutni dostopnosti s kolesom do središča mest 
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V dvajsetih minutah je peš dosegljiv večji del mest Nova Gorica in Solkan, vključno z mestnim 
središčem, kjer je veliko generatorjev prometa.  
 

 
Slika 136: Dostopnost peš 

 
Medtem ko zgornje slike prikazujejo potencialno dostopnost, torej po omrežju cest in poti, pa je 
dejanska dostopnost odvisna od kakovosti in varnosti infrastrukture. V tem pogledu je jasno, da je 
predvsem kolesarska dostopnost velika samo potencialno, dejanska pa manj zaradi nesklenjenega 
omrežja.  
 
Zaposlitvena območja v mestnem središču so relativno dobro dostopna peš pa tudi z JPP, obstaja pa 
velik potencial za dobro dostopnost s kolesom. Na primer, v Novi Gorici je trenutno slabše dostopno 
območje ob Prvomajski (nakupovalno središče Supernova in obrtne cone), kjer pa bi bilo mogoče to 
relativno enostavno izboljšati. Tudi južno od Erjavčeve posebne kolesarske infrastrukture ni, vendar 
obstaja potencial zaradi kratkih razdalj in umirjanja prometa. Po drugi strani pa so južni del 
Kromberka, ob Vipavski cesti južno od Panovca ter severo-zahod Solkana, kjer je visoka 
koncentracija delovnih mest, slabše dostopni in bolj oddaljeni. To drži tako za povezanost z JPP 
(predvsem Kromberk in Solkan), saj imajo linije mestnega prometa nizko frekvenco voženj, kot tudi 
peš, saj so povezave manj privlačne zaradi večjih razdalj. Kot ugotavljata že Marega in Klemenc (2015), 
je povezanost z obrobjem mesta, zaselki in sosednjimi kraji slaba tudi s kolesom. V smeri proti Solkanu 
ni nadaljevanja varne kolesarske povezave ob zaključku dvosmerne kolesarske steze, ki se konča ob 
prehodu čez železniško progo na Erjavčevi cesti, pa tudi v samem Solkanu je kolesarjenje dokaj 
problematično. Dostopnost naselja Kromberk s kolesom je ustrezna samo za del spodnjega dela 
naselja, dostop do zgornjega dela naselja je nevaren zaradi nevarnega prečkanja zelo prometne 
regionalne ceste 613, prav tako ni varnih kolesarskih povezav do nakupovalnih centrov v kromberški 
industrijski coni (Marega, Klemenc, 2015). Do Rožne doline sicer vodijo kolesarske steze, vendar so 
ponovno nesklenjene ob Vipavski cesti.    
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4.2 Povzetek analize stanja 
 
To poročilo v sklopu Celostne prometne stategije predstavlja izsledke analize stanja na področju 
prometa v Mestni občini Nova Gorica in vključuje ureditve in stanje vseh prometnih sistemov, širše 
vplive prometa na družbo ter pristop k prometnemu načrtovanju. Vir podatkov so bile obstoječe 
študije, terensko delo, ankete, intervjuji, delavnice, javne razprave, analiza primarnih in sekundarnih 
statističnih virov podatkov ter prometni model. V nadaljevanju so izpostavljene ključne ugotovitve po 
temah. 
 
Socio-demografske značilnosti, zdravje in varnost 
 

- Število prebivalcev v občini je upadlo za 1,2 % med leti 2008 in 2016, vendar se od 2014 zopet 
rahlo zvišuje. Upad prebivalstva je opazen v širšem mestnem območju, povečuje pa se v 
zaledju, kar kaže na trend suburbanizacije. Občina se vse bolj stara, naravni prirast je 
negativen, delež starih nad 80 let je nad slovenskim povprečjem. 

- Občina je izrazito delovna, kar pomeni, da je v občini presežek delovnih mest glede na domače 
aktivno prebivalstvo, indeks delovne migracije se je v zadnjih desetih letih precej povečal, v 
zadnjih letih pa stagnira. Največ delovnih migrantov prihaja iz občin Ajdovščina, Šempeter-
Vrtojba. Hkrati je vse več občanov MONG, ki odhajajo na delo v druge občine, največ v 
Šempeter-Vrtojbo, Ljubljano in Ajdovščino. Večina občanov uporablja avto za pot na delo, 
delež variira od 76 % (Popis 2002) do 74 % (Valicon, 2016) in 64 % (anketa CPS, 2016).  

- MONG je s 590 avtomobili na prebivalca na 10. mestu med slovenskimi občinami po stopnji 
motorizacije in presega večino razvitih evropskih držav. V zadnjih 10 letih je sicer v nasprotju s 
slovenskimi trendi močno upadla, vendar se ponovno počasi zvišuje. 

- V občini je glede na slovensko povprečje statistično značilno več otrok z astmo. Kakovost zraka 
se sicer izboljšuje, saj se je število dni s preseženo mejno koncentracijo delcev PM10 v zadnjem 
desetletju skoraj prepolovilo. Kakovost zraka je sicer v anketi najslabše ocenjen vidik bivanja v 
Novi Gorici, saj 30 % anketirancev meni, da je slaba.  

- Vsak peti otrok v občini je predebel, kar je sicer pod slovenskim povprečjem, a vseeno tak trend 
predstavlja grožnjo javnemu zdravstvu. 

- V občini je glede na slovensko povprečje statistično značilno večje število poškodb v prometnih 
nesrečah. Prometna varnost se sicer izboljšuje, saj se je število hudih prometnih nesreč 
zmanjšalo za 57 % med leti 2002 in 2015. Trendi glede varnosti pešcev in kolesarjev niso 
enoznačni, saj število ponesrečenih med leti variira. 42 % anketirancev je sicer zadovoljnih z 
varnostjo v prometu, 16 % pa nezadovoljnih.  

- Samo 10 % anketirancev ocenjuje kakovost življenja kot slabo, 26 % jih je nezadovoljnih s 
stroški za mobilnost, 23 % pa s kakovostjo javnih površin.  

- Večina prebivalstva in delovnih mest je skoncentrirana v širšem urbanem območju Nove 
Gorice. 

- Avtomobil uporablja večina ljudi za vse namene, razen za potovanja v šolo. Uporaba javnega 
potniškega prometa razen za potovanja v šolo je zanemarljiva, večji je pomen hoje in 
kolesarjenja. 41 % poti na delo, krajših od 5 km, se opravi z avtomobilom.  

- Znotraj območja z 10-minutno dostopnostjo s kolesom do središča Nove Gorice živi 57 % vseh 
prebivalcev občine, v tem območju pa je tudi 81 % vseh delovnih mest. 
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Prometno načrtovanje 
 

- Pozitivni koraki v zadnjem desetletju so očitni, saj je bilo sprejetih več strategij in ukrepov na 
področju trajnostne mobilnosti. 

- Prometnega načrtovanja znotraj občinske uprave ni optimalno organizirano, tako z vidika 
integracije kot tudi razpoložljivost kadra. 

- Opazno je razhajanje med strateškim načrtovanjem in izvajanjem ukrepov. 
- Integracije med prometno in prostorsko politiko je premalo. 
- Upravljanje mobilnosti ima neizkoriščen potencial kljub napredkom v zadnjih letih. 
- V načrtovanju je zapostavljen vpliv prometa na kakovost življenja. 
- Še vedno je prisotna osredotočenost na avtomobile in ne človeka.  
- Vključevanje javnosti je še vedno prešibko. 
- Sistematičnega spremljanja in vrednotenja ni, čeprav se je tudi na tem področju naredilo 

pozitivne korake.  
- Šole in večja podjetja deloma že spodbujajo trajnostno mobilnost, vendar je potenciala v 

sodelovanju z občino še veliko, največ na področju reševanja parkirne problematike ter 
infrastrukture za pešce in kolesarje. 

 
Peš promet 
 

- Znotraj širšega mestnega območja je 39 konfliktnih točk za pešce in dodatnih 20 za šolarje, 
večina se navezuje na prekinitev ali odsotnost povezave ali prometno varnost.  

- Glavna območja, ki so slabo prehodna za pešce, so območje železniških tirov, območje šolskega 
kareja ter območje industrijske cone Kromberk. 

- Ostale težave se nanašajo na parkirane avtomobile na pločnikih, visoke hitrosti avtomobilov, 
konflikti s kolesarji.  

- Med naselji v občini infrastrukture za pešce praviloma ni, znotraj naselij pa na državnih cestah 
pogosto ni niti pločnikov.  

- Kljub opaznemu napredku je še vedno opazna neprilagojenost infrastrukture osebam z 
omejeno mobilnostjo, še posebej z vidika taktilnih oznak, znižanih robnikov in klančin ob 
stopnicah. 

- Največ pešcev (preko 4.000 v 16-urnem obdobju) je bilo preštetih v središču mesta, drugod 
precej manj, še posebej v manjših naseljih.  

- V 20 minutah je iz središča Nove Gorice peš dostopno mestno območje Nove Gorice in Solkana. 
- Občina je že aktivna na področju promocije hoje, na primer z izvajanjem pešbusa ter 

označevanjem tematskih poti. 
- Največ nezadovoljstva med občani je s prilagojenostjo površin starejšim in osebam z omejeno 

mobilnostjo (50 %), osvetljenostjo peš poti (53 %) in hitrostjo motornega prometa (42 %). Na 
delavnicah je bila izpostavljena tudi problematika pomanjkanja sence v poletnih mesecih in 
nevarnih (šolskih) poti. 

 
Kolesarski promet 
 

- Geografske danosti (podnebje, relief, razdalje) za kolesarjenje so odlične.  
- Znotraj širšega mestnega območja je 51 konfliktnih točk za kolesarje, ki se večinoma navezujejo 

na prekinitve in manjkajoče povezave, ker je obstoječe omrežje razdrobljeno in nepovezano.  
- Povezave z zaledjem so pomanjkljive oziroma neobstoječe, na primer proti Solkanu ali 

Kromberku, še bolj pa proti ostalim naseljem vzhodno od Nove Gorice.  
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- Projektiranje obstoječega omrežja pogosto zapostavlja varnost in udobje kolesarjev na račun 
pešcev z namenom obdržati nivo uslug za motorni promet.  

- Kolesarjenje na cestah brez kolesarske infrastrukture je pogosto nevarno zaradi prometnih 
obremenitev, visokih hitrosti, nepreglednosti in širine cest. 

- Kolesarskih parkirišč je premalo, obstoječa so pogosto neprimerna.  
- Trenuten sistem izposoje koles je omejen. 
- Državno kolesarsko omrežje je zasnovano in se počasi izgrajuje, vendar je še vedno v začetnih 

fazah razvoja. 
- V 20 minutah je iz središča Nove Gorice s kolesom dostopno širše mestno območje Nove 

Gorice, Solkana, Gorice, Kromberka, Šempetra in Ajševice.  
- Občina je že aktivna na področju promocije kolesarjenja, na primer z izvajanjem bicivlaka ter 

označevanjem tematskih poti. 
- Največ kolesarjev (preko 500 v 16-urnem obdobju) je bilo preštetih v središču mesta in 

Solkanu, drugod je bilo kolesarjev manj, a je razlika manjša kot pri številu pešcev. 
- Največ nezadovoljstva med občani je s sklenjenostjo omrežja (52 %), kolesarskimi parkirišči (61 

%) in osvetljenostjo poti (53 %). 
- 60 % anketirancev bi bilo pripravljenih hoditi ali kolesariti namesto uporabljati avtomobil ob 

pogoju, da se izboljšajo površine za pešce in kolesarje, uredijo parkirišča za kolesa, zmanjša 
obseg in hitrost motornega prometa ter označijo peš in kolesarske poti in razdalje. 

 
Javni potniški promet 
 

- Brezplačni mestni avtobusni promet (prevoznik Avrigo) poteka v štirih linijah, dopolnjuje jo 
plačljiva mednarodna linija. Na prvem je opazen porast števila potnikov, ki zdaj letno obsega 
skoraj 500.000 ljudi, čeprav je bil leta 2016 zabeležen 3% upad glede na leto 2015. Na 
mednarodni liniji je nasprotno opazen upad števila potnikov vse od leta 2009.  

- Glavne težave mestnega prometa so prenizka frekvenca ob vseh delih dneva, a še posebej ob 
vikendih in večerih, nefiksni vozni redi in nepravilna intervalnost, neoptimalen izkoristek 
kapacitet, mestni promet ni integriran v ostale oblike javnega potniškega prometa, vključno s 
tistim v  italijanski Gorici.  

- Predlagana optimizacija mestnega prometa vključuje režim na petih linij, kar bi obsegalo 
spremembe tras linij, vključitev ter ureditev novih postajališč. 

- Več postajališč je slabo označenih, informiranje potnikov je nezadostno, postajališča niso 
prilagojena nizkopodnim avtobusom, poimenovanje je konfuzno.  

- Pojavljajo se nova naselja, ki nimajo urejenih mestnih postajališč.  
- Vozni park je eden bolj zastarelih v državi in tako bolj obremenjuje okolje. 
- Medkrajevni avtobusni promet (prevoznik Avrigo) povezuje 93 postajališč v občini, največ 

voženj se opravi v Šempeter in Ajdovščino, drugod je frekvenca manj kot zadovoljiva (Šempas, 
Ozeljan, Prvačina, Dornberk), medtem ko je do drugih krajev nezadostna (Branik, Trnovska 
planota, Banjšice). 

- Šolski prevoz nudijo skoraj vse osnovne šole.  
- Največ nezadovoljstva med občani je s frekvenco tako mestnega kot medkrajevnega avtobusa 

(44 % oziroma 47 %), 36 % je nezadovoljnih s ceno medkrajevnega avtobusa, 34 % pa s 
potekom njegovih linij.  

- Železniški promet je nekonkurenčen zaradi nizke frekvence, dolgih potovalnih časov, zastarele 
tehnologije ter potreba po prestopanju do večjih krajev. Sedem železniških postaj v občini ima 
sicer potencial za opravljanje dnevnih poti na ravni občine. 

- Železniške povezave z Italijo ni.  
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- Avtobusna in železniška postaja nista integrirani, železniška postaja je slabo dostopna peš, s 
kolesom ali avtobusom iz središča Nove Gorice. 

- Število potnikov in prodanih vozovnic konstantno upada, na postajališčih izven Nove Gorice je 
potnikov zanemarljivo malo.  

- Uporaba vlaka je bolj zanimiva za turistične namene. 
- Največ nezadovoljstva med občani je s frekvenco (60 %).  
- 71 % anketirancev bi bilo pripravljenih uporabiti javni potniški promet namesto avtomobila ob 

pogoju, da se izboljšajo izboljša frekvenca, potovalni čas, ceno, bližino postajališč in pogoje za 
prestopanje. 

 
Motorni in mirujoči promet 
 

- Obseg prometa na državnih cestah v občini se je v zadnjem desetletju povečal le na treh 
števnih mestih, največ v Rožni dolini, drugod se je zmanjšal. Najbolj obremenjena cesta je skozi 
Panovec, kjer dnevno vozi preko 24.000 vozil, obseg prometa je sicer precej konstanten skozi 
leta.  

- Po obstoječih prometnih študijah neustrezen nivo uslug nudijo cesta skozi Panovec, 
kromberška vpadnica (kjer se je obseg prometa sicer močno zmanjšal v zadnjem desetletju), v 
Rožni dolini ter na delih Vojkove ceste.  

- Štetje prometa je potrdilo, katere ceste so najbolj obremenjene (križišče Vojkova in Ulice 
Tolminskih puntarjev, križišče Vojkove in Kidričeve), hkrati pa, da so ostale lokalne ceste 
znotraj mesta Nova Gorica obremenjene z največ 8.000 vozili na dan. 

- Promet je umirjen v manjšem številu cest oziroma ulic, območij s prepovedmi za motorni 
promet je zelo malo. 

- Lokalno cestno omrežje Nove Gorice je dokaj dobro urejeno, obstajajo pa odseki, kjer je zaradi 
neugodnega načina parkiranja oviran potek motornega prometa.  

- Pojavljajo se konflikti zaradi mešanja tovornega prometa z ostalimi prevoznimi načini, 
predvsem skozi Solkan ter po Prvomajski ulici preko Erjavčeve na Kolodvorsko. 

- 45 % anketirancev ocenjuje pretočnost prometa kot dobro, kot slabo pa 21 %, količino 
tovornega prometa pa kot dobro ocenjuje 31 %, prav toliko kot slabo.  

- V Novi Gorici je 500 plačljivih parkirnih mest, kar predstavlja majhen delež vseh parkirnih mest. 
Prometni režim urejuje plačljiva parkirišča ter kratkorajno parkiranje.  

- Pomanjkanje kratkotrajnega parkiranja se kaže na Cankarjevi, Erjavčevi, Delpinovi in Kidričevi.  
- Problematika parkiranja stanovalcev je najbolj pereča na Cankarjevi in Gradnikovih brigadah.  
- Ureditev parkirnih mest za invalide je po mnenju invalidov nezadostna.  
- Večina organizacij/delodajalcev nudi brezplačne parkirne prostore, a se sooča s pomanjkanjem 

parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce. 
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4.3 Ključni poudarki analize stanja CPS MONG 
 

Upoštevajoč izsledke študij, terenskega dela, anket, intervjujev, delavnic, javnih razprav, analize 
primarnih in sekundarnih statističnih virov podatkov ter prometnega modela, predlagamo, da so 
ključni poudarki analize stanja za CPS MONG naslednji:  
 

 
1. Neuravnotežena dostopnost do storitev, delovnih mest in izobraževanja za vse, zlasti za 

osebe z omejeno mobilnostjo, tako z vidika možnosti uporabe alternativ osebnemu 
motornemu vozili kot tudi opremljenostjo infrastrukture 
 

2. Nekonkurenčen javni potniški promet (nizke frekvence, gostota omrežja, pomanjkljiva 
fizična in informacijska infrastruktura) 
 

3. Neizkoriščen potencial uporabe nemotoriziranih prometnih načinov za kratke poti 
(nesklenjeno omrežje peš in kolesarskih poti, pomankljiva infrastruktura za pešce in 
kolesarjev, konflikti med uporabniki, visoka stopnja motorizacije, načrtovanje 
osredotočeno na osebni motorni promet) 
 

4. Varnost v prometu, še posebej za najbolj ranljive skupine, kot so pešci in kolesarji, med 
njimi še posebej otroci in starejši (večje število konfliktnih točk za pešce in kolesarjev, 
visoke hitrosti in obseg motornega prometa, osvetljenost peš in kolesarskih poti) 
 

5. Kakovost zraka in izpusti toplogrednih plinov (izpusti delcev PM, ozon, visoka pojavnost 
astme) 
 

6. Neustrezno reševanje problematike mirujočega prometa 
 

7. Demografski trendi upadanja in staranja prebivalstva s trendi suburbanizacije 
 

8. Visoka stopnja delovnih migracij močno vpliva na prometne tokove 
 

9. Izvedba prometnih rešitev ne sledi strateškim dokumentom občine 
 

10. Organizacija prometnega načrtovanja v občini ni optimalno organizirana, tako z vidika 
integriranosti (zlasti s prostorsko politiko) kot tudi kadrovske razpoložljivosti  
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4.4 Korak 2: Oblikovanje scenarijev 
 
S pomočjo scenarijev bomo bolje razumeli možne učinke različnih ukrepov CPS. Scenariji prikažejo 
različna prihodnja stanja in tako omogočajo vpogled v posledice sedanjih trendov, ukrepov v 
izvajanju in ukrepov, za katere se šele odločamo. Premislek o učinkih teh različnih scenarijev nam bo 
pozneje omogočil izbiro realističnih ciljnih vrednosti. Razvili smo štiri različne scenarije, ki so 
predstavljeni v prilogi Oblikovanje scenarijev.  
 

  



 

187 
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA - POROČILO O 1. FAZI: ZAGON PROCESA 

5. Viri in literatura 
 

- Dovečar, M., Ogrin, M., 2011. Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov 

trajnostne mobilnosti  v slovenskih občinah: končno poročilo. URL: 

http://test.jpp.si/c/document_library/get_file?uuid=62269870-9dff-4687-97c0-

0622e5f2513a&groupId=18  

- Društvo Gekolina, 2016. Mobilnostni načrt Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Nova 

Gorica.  

- Društvo Gekolina, 2016. Mobilnostni načrt Osnovne šole Milojke Štrukelj. Nova Gorica.  

- Društvo Gekolina, 2016. Mobilnostni načrt Podružnične osnovne šole Trnovo. Nova Gorica.  

- Gabrovec, M., Kozina, J., 2013. Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na 

Miljskem polotoku in Goriškem. Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana. 

- IGEA d.o.o., 2014. Predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica 

in Občini Šempeter – Vrtojba: končno poročilo, Ljubljana.  

- ISEMOA, 2011. Dostopnost – Zakaj jo potrebujemo. URL: 

http://www.isemoa.eu/docs/29/ISEMOA_D3-5_WhyAccessibility-shortversion-SLO.pdf  

- Jermol, P., 2014. Priložnosti in možnosti železniške infrastrukture za povečanje dostopnosti 

regionalnega središča.  

- Locus prostorske informacijske rešitve d.o.o., 2013. Predlog območij II. stopnje varstva pred 
hrupom kot strokovne podlage za vnos v OPN Mestne občine Nova Gorica. URL: 
http://www.locus.si/wp-content/uploads/2013/12/HRUP_MONG_dokument.pdf  

- Locus prostorske informacijske rešitve d.o.o., 2016. Prometni načrt: Celostno urejanje vseh 

vrst prometa na širšem mestnem območju Nove Gorice: tekstualni del. Solkan. 

- Marega, M. Š., Klemenc, A., 2015. Program promocije trajnostne mobilnosti na območju 

projekta TRADOMO, Ljubljana.  

- Mihelič, A., 2015.Prometne površine za mirujoč promet, diplomska naloga. Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.  

- NARIS Nataša Rijavec s.p., 2014. Strokovne usmeritve mobilnosti na širšem območju Goriške 

s poudarkom na izrabi prenovljene železniške infrastrukture: končno poročilo.  

- TrafCons d.o.o., 2010. Prometna študija mesta Nova Gorica, Ljubljana.  

- Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne 

strategije, Ljubljana; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012 

- UR.A.D., 2013. Načrt omrežja kolesarskih poti na območju MONG, Nova Gorica.  

 

http://test.jpp.si/c/document_library/get_file?uuid=62269870-9dff-4687-97c0-0622e5f2513a&groupId=18
http://test.jpp.si/c/document_library/get_file?uuid=62269870-9dff-4687-97c0-0622e5f2513a&groupId=18
http://www.isemoa.eu/docs/29/ISEMOA_D3-5_WhyAccessibility-shortversion-SLO.pdf
http://www.locus.si/wp-content/uploads/2013/12/HRUP_MONG_dokument.pdf

