
 

 

Projekt: Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica 

2. faza – racionalno zastavljanje ciljev 

Javna razprava – zapisnik 

8. 12. 2016 od 17.00 do 19.00, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica – velika sejna dvorana 

novogoriške mestne hiše 

Število udeležencev: 20 

 

1. Uvod in nagovor s strani podžupana Marka Tribušona, predstavi se namen razprave in potek 

izdelave CPS. 

 

2. Lea Ružič (PNZ) v prvih 20 minutah predstavi ključne ugotovitve 1. faze, ki obsegajo izsledke: 

- ankete, 

- analize stanja, 

- scenarijev 

 

3. Podžupan Marko Tribušon izžreba tri nagrajence mestnih koles v sklopu nagradne igre 

Anketnega vprašalnika o prometu in javnih površinah v sklopu izdelave Celostne prometne 

strategije (1. faza). Nagrajenci so Jelena Komel, Matej Koder in Matija Šatej. Nagrade bodo 

prejeli januarja, o točnem datumu bodo pravočasno obveščeni. 

 

4. Lea Ružič predstavi vsebino 2. faze, pomen vizije in ciljev za CPS. Predstavljeni so trije osnutki 

vizije ter osnutki štirih strateških ciljev za CPS MONG. 

 

5. Udeleženci prejmejo vprašalnik z dolgim seznamom vrednot, osnutki vizije in ciljev. 

Naprošeni so, da označijo pet, po njihovem mnenju, najbolj ključnih vrednot ter s katero 

vizijo in cilji se strinjajo. Med vrednotami so udeleženci največkrat označili dobro dostopnost 

za vse ljudi, varnost pešcev in kolesarjev, visoko kakovost bivanja, čist zrak in krepitev 

lokalnega in regionalnega gospodarstva. Največ glasov je prejela vizija  “Varen in zelen 

prostor, kjer s trajnostnimi potovalnimi navadami prispevamo k blaginji občine in kakovosti 

bivanja za vse.« Tudi vsi strateški cilji so bili podprti.  



 

 
 

6. Sledi enourno delo v treh skupinah, v kateri udeleženci debatirajo in podajajo predloge za 

ukrepe, s katerimi bi dosegli strateške cilje. Rezultat je nabor ukrepov, ki se je med skupinami 

precej razlikoval. Vsaka skupina tudi predstavi svoje izsledke.  

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Odpraviti načrte o zahodni 
obvoznici in novih cestah 

Ureditev omrežja kolesarskih 
poti (pogoji in infrastruktura) 

Gospodarske cone 

Park + Ride Omejitev št. Avtomobilov v 
centru in subcentrih (Rožna 
dolina, Solkan) 

Dostop do izobraževanja 

Plačljiva parkirišča, povečati 
parkirnino 

Vzgojni in kaznovalni ukrepi Fizična dostopnost – Solkan, 
Meblo, Vodovodna – Kromberk 

Nove oblike prevoza v šolo – 
pešbus, bicivlak za 
razbremenitev staršev + redarji 
na kritičnih točkah 

Ozaveščanje deležnikov o 
potrebi po dostopnosti 
(načrtovalci, ponudniki 
storitev) za kulturo in 
zavedanje o nuji dostopnosti 
za vse 

Ureditev železniške postaje 

Ozaveščanje, opozarjanje na 
negativne vplive odvisnosti od 
avtomobila (zdravje, fizična 
aktivnost, stroški), trkanje na 
vest, še posebej za šolarje 

Sistemska postavitev 
prometnega omrežja za vse 
vrste prometa in potovanj 

Pri zapiranju središča paziti na 
nevarnost izumrtja centra 

Fleksibilen delovni čas Krepitev alternativnih načinov 
prometa (JPP, železnica, hoja, 
kolesarjenje) 

Nadzor nad parkiranjem 

Mobilnostni načrt – vpliv na 
parkirna mesta, deljenje 
prevozov za na delo 

Železniški promet do 
Ajdovščine, Štanjela, Posočje) 

Vzgoja in ozaveščanje 
prebivalcev 

Spremeniti sistem plačila 
potnih stroškov na državni 
ravni 

Integracija, intermodalnost Zmanjševanje dolgotrajnega 
parkiranja 



 

Strožji nadzor parkiranja in 
hitrosti 

Sodoben JPP – avtobusi 
primerni trasi, večja frekvenca, 
uporaba alternativnih virov 
goriva) 

Boljša osvetljenost na prehodih 
za pešce in kolesarje 

Umirjanje prometa, predvsem 
v okolici šol 

Več kratkotrajnega parkiranja v 
centru za dostop do storitev 

 

Sprememba prostorske 
politike – umeščanje 
dejavnosti, parkirni standardi, 
mešana raba 

Dolgoročni ukrepi ne 
izključujejo kratkoročnih – 
sprememba navad oziroma 
»ne potujem sam« 

 

Namenjanje sredstev iz 
parkiranja za trajnostno 
mobilnost 

Uporaba in priprava vodnikov 
za turizem 

 

Priložnost za industrijo – 
električna vozila 

  

Souporaba avtov   

Spodbujanje uporabe 
električnih skuterjev  

  

Zagotavljanje delovnih mest 
izven mesta 

  

Promocija deljenja prevozov   

Kolesarske povezave med 
naselji v zaledju v zg. in sp. 
Vipavski dolini (z označbami) 

  

Izkoriščanje načrtovanih 
(prometnih, komunalnih) del 
za izboljšanje infrastrukture za 
hojo in kolesarjenje 

  

Širitev peš cone do Rejčeve, 
omejevanje motornega 
prometa v centru 

  

 

7. Za zaključek so predstavljeni naslednji koraki te faze.  

 

8. Zaključek delavnice 



 

 

Slike z delavnice 

 

 

 



 

 

 

Lista prisotnosti 

 



 

 


