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PROJEKTNA NALOGA 

ZA PROJEKT CELOVITA UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 

MESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 
 

1. OBSEG NALOG 

Projekt vključuje: 

1. izdelavo IZP in PZI dokumentacije za ureditev posameznih avtobusnih postajališč (v 

nadaljevanju postajališč). 

Projekt je razdeljen na štiri sklope, ponudnik lahko oddano ponudbo za enega ali več 

sklopov. varna peš navezava do avtobusnega postajališča pri Vid centru 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

Avtobusna postajališča 

Trenutno se v sistemu mestnega prometa na območju Mestne občine Nova Gorica uporablja 

59 avtobusnih postajališč (v nadaljevanju postajališč), ki so različno urejena (izven vozišča, 

na vozišču), označena (prometni znaki, talna signalizacija) in opremljena (tabla z imenom 

postajališča in voznim redom, čakališče za potnike, nadstrešnica, ostala urbana oprema – 

klopca, koš za smeti).  

Posamezna postajališča se uporabljajo samo v mestnem prometu, marsikatero pa se 

uporablja tudi v medkrajevnem prometu ter pri prevozu učencev. Večina od njih se nahaja 

znotraj naselij ob lokalnih cestah, nekatere pa se nahajajo ob državnih cestah, tudi izven 

naselij. 

Bolj ali manj so vsa postajališča dotrajana, saj v zadnjem obdobju razen čiščenja in nujnega 

vzdrževanja na tem področju ni bilo večjih vlaganj. Tudi kar se tiče same ureditve je želja po 

izboljšavi, nekatera postajališča, še posebej postajališča, ki se najpogosteje uporabljajo so 

zgledno urejena, označena in opremljena. Marsikatero postajališče, predvsem v primestnih 

naseljih pa je brez ustreznih oznak, s pomanjkljivo urbano opremo, brez navezave na 

površine za pešce... 

Postaje za izposojo koles 

Mestna občina Nova Gorica vzpostavlja sistem izposoje koles. Za izvedbo prve faze je 

prejela sredstva v okviru JR MZI za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg tega 

je sredstva za ureditev 2 postajališč v okviru projekta MUSE pridobila tudi Regijska razvojna 

agencija Severne Primorske. 

Trenutno se tako vzpostavlja sistem izposoje koles z 8 postajališči na lokacijah: Ulica 

Gradnikove brigade (lekarna), Kromberk - bratov Hvalič, Solkan most (obračališče), 

Delpinova ulica (Eda center), Rožna Dolina (Rusa hiša), Kidričeva ulica (TIC), Kidričeva ulica 

jug, občina Šempeter-Vrtojba. Na omenjenih postajališčih bo na voljo skupaj 64 priklopnih 

mest, od tega 23 za električna kolesa in 41 za navadna kolesa. V obtoku bo po 1. fazi 

projekta 37 koles. 

Svoj že delujoči sistem ima tudi Občina Gorica z 8 postaj. Odločitev obeh občin je, da se 

sistema s skupno rešitvijo povežeta in postaneta kompatibilna.  
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Lokacije so bile določene na podlagi »Predloga prostorske umestitve sistema izposoje koles 

za območje MONG« (Locus, 2018), z upoštevanjem bližine ciljev/izvorov potovanj, navezave 

na kolesarsko omrežje, primerne razporejenosti ter možnosti opremljenosti z EE. Naloga je 

definirala 29 lokacij na območju MONG ter predlagala fazno vzpostavitev. 

 

3. ŽELJENO STANJE 

Mestna občina Nova Gorica želi svojim občanom in obiskovalcem ponuditi prepoznaven, 

urejen in čim širši nabor različnih oblik trajnostne mobilnosti. 

Avtobusna postajališča 

Naročnik si želi pridobiti projektno dokumentacijo, ki bo celostno reševalo problematiko 

postajališč. Predmet obdelave je ureditev 44 postajališč. 

V sklopu projekta je potrebno v sodelovanju z naročnikom in izdelovalcem Kataloga urbane 

opreme za urejanje javnih površin v Mestni občini Nova Gorica, ki je v izdelavi uskladiti 

enotno zunanjo podobo postajališč. Naveden katalog je potrebno upoštevati tudi pri izdelavi 

projektne dokumentacije. Pri pripravi predloga naj se izhaja iz celostne grafične podobe za 

trajnostno mobilnost zasnove v dokumentu Mestna občina Nova Gorica, elementi za 

snovanje vizualnih komunikacij. 

Glede na pomembnost postajališč in možnost umeščanja le-teh v prostor naj se zasleduje 

nekaj tipskih ureditev postajališč, ki jih je potrebno predhodno uskladiti z naročnikom. 

Skladno z veljavnimi predpisi mora biti postajališče opremljeno vsaj s tablo z imenom 

postajališča in prostorom za vozni red. Kot popolno urejeno postajališče pa je predvideno 

opremljanje le-tega z avtobusno nadstrešnico. V sklopu projekta naj se predvidi zamenjavo 

obstoječih nadstrešnic in druge urbane opreme z opremo, ki bo opredeljena v sklopu 

ureditve tipskih postajališč. 

Za posamezno postajališče naj se preveri ustreznost lokacije avtobusnega postajališča 

skladno z veljavno zakonodajo. V sklopu projekta je potrebno zagotoviti varno dostopanje do 

avtobusnih postajališč.  

Na postajališčih, ki se uporabljajo tudi v medkrajevnem prometu naj se zagotovi tudi prostor 

za medkrajevni vozni red. 

V sklopu projekta naj se za postajališča za katere se bo ugotovila potreba po postavitvi 

avtobusne nadstrešnice v sklopu projektiranja predvidi opremljanje z elektriko in sicer po 

naslednjem vrstnem redu: 

1. Preveri naj se možnost zagotovitve 24 - urnega napajanja 

2. Preveri naj se možnost napajanja iz omrežja javne razsvetljave 

3. Za ostala postajališča naj se preveri možnost zagotovitve elektrike iz folovoltaike.  

Prav tako naj se za ta postajališča preveri ali v bližini poteka optično omrežje, v tem primeru 

naj se predvidi opremljanje postajališča tudi z optiko. 

Pri pripravi predlogov opremljanja posameznih postajališč naj se zasleduje cilj, da 

opremljenost obstoječih postajališč ostaja vsaj enaka. V pregledu, ki sledi je za posamezno 

postajališče naveden predlog glede predvidenega opremljanja le-teh, gre za informativni 

podatek. Izbrani izvajalec bo na podlagi sodelovanja, pogovora z naročnikom in izvajalcem 

mestnega prometa – podjetje Nomago d.o.o. pripravi analizo, ki bo služila kot osnova za 

opremljanje posameznih postajališč. 
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PREGLED POSTAJALIŠČ: 

V pregledu postajališč je opisano trenutno stanje in predlog nove ureditve posameznih 

postajališč, slednje je le informativne narave, predlagana ureditev posameznega postajališča 

bo znana iz izdelane IZP dokumentacije.  

Sklop I (Nova Gorica) 

1. Nova Gorica Elektro Gorica - smer Solkan – postajališče je urejeno izven cestišča, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom nameščenem na drogu javne 

razsvetljave, brez čakališča, brez opreme.  

V sodelovanju z naročnikom in izvajalcem mestnega prometa je potrebno pripraviti analizo, ki 

bo podlaga za predvideno opremljanje postajališča z urbano opremo. 

2. Nova Gorica Elektro Gorica - smer Šempeter pri Gorici – postajališče je urejeno na 

cestišču, označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom nameščenem na drogu javne 

razsvetljave, opremljeno s čakališčem, ki se nahaja med cesto in kolesarsko stezo ter klopco 

in košem za smeti, ki se nahajata za pločnikom. Prav tako je postajališče opremljeno s 

poškodovano tablo za vozne rede. 

V sklopu projekta naj se preveri ustreznost postavitve postajališča v prostor, predvidi naj se 

popolno opremljeno avtobusno postajališče. 

3. Nova Gorica Erjavčeva stadion - smer Solkan – postajališče je urejeno na cestišču, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno s čakališčem, klopco in 

košem za smeti. 

V sklopu projekta naj se preveri ustreznost postavitve postajališča v prostor. V sodelovanju z 

naročnikom in izvajalcem mestnega prometa je potrebno pripraviti analizo, ki bo podlaga za 

predvideno opremljanje postajališča z urbano opremo. 

4. Nova Gorica Erjavčeva stadion - smer Šempeter pri Gorici - postajališče je urejeno na 

cestišču, označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom nameščenim na drogu javne 

razsvetljave, opremljeno s čakališčem, ki se nahaja med cesto in kolesarsko stezo ter klopco 

in košem za smeti, ki se nahajata za pločnikom.  

V sklopu projekta naj se preveri ustreznost postavitve postajališča v prostor, predvidi naj se 

popolno opremljeno avtobusno postajališče. 

5. Nova Gorica Grčna - smer Solkan – postajališče je urejeno izven cestišča, označeno 

je s talno signalizacijo in prometnim znakom nameščenim na drogu javne razsvetljave, 

opremljeno z nadstrešnico, klopco v sklopu nadstrešnice in košem za smeti. Postajališča se 

uporablja tudi v medkrajevnem prometu. 

Predvidi naj se popolno opremljeno avtobusno postajališče. 

6. Nova Gorica Grčna - smer Šempeter pri Gorici – postajališče je urejeno izven 

cestišča, označeno je s talno signalizacijo in s prometnim znakom. Opremljeno je z 

nadstrešnico, klopco v sklopu nadstrešnice in košem za smeti. Postajališče se uporablja tudi 

v medkrajevnem prometu. 

Predvidi naj se popolno opremljeno avtobusno postajališče. 

7. Nova Gorica MAP – smer Solkan – postajališče se urejeno izven vozišča, označeno s 

talno signalizacijo in prometnim znakom. Opremljeno je z nadstrešnico z oglaševalno vitrino, 

klopco v sklopu nadstrešnice in košem za smeti. 

Predvidi naj se popolno opremljeno avtobusno postajališče.  
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8. Nova Gorica MAP – smer Šempeter pri Gorici - postajališče se urejeno izven vozišča, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom nameščenim na drogu javne 

razsvetljave. Opremljeno je z nadstrešnico z oglaševalno vitrino, klopco v sklopu 

nadstrešnice in košem za smeti. 

Gre za najbolj uporabljeno postajališče mestnega prometa, predvsem zaradi bližine šolskega 

kareja.  

Predvidi naj se popolno opremljeno avtobusno postajališče, preveri naj se možnost 

opremljanja postajališča še z dodatnimi nadstrešnicami. 

9. Nova Gorica Vojkova - smer Kromberk – postajališče je urejeno izven cestišča, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, brez druge urbane opreme. 

Postajališče se uporablja tudi v medkrajevnem prometu. 

V sodelovanju z naročnikom in izvajalcem mestnega prometa je potrebno pripraviti analizo, ki 

bo podlaga za predvideno opremljanje postajališča z urbano opremo.  

10. Nova Gorica Vojkova - smer Nova Gorica – postajališče je urejeno izven cestišča, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, brez druge urbane opreme. 

Postajališče v mestnem prometu ni najbolj uporabljeno, se pa uporablja tudi v medkrajevnem 

prometu.  

V sodelovanju z naročnikom in izvajalcem mestnega prometa je potrebno pripraviti analizo, ki 

bo podlaga za predvideno opremljanje postajališča z urbano opremo.  

11. Nova Gorica železniška postaja - postajališče se trenutno ne uporablja v mestnem 

prometu, uporablja se samo v meddržavni liniji Nova Gorica – Gorizia. Postajališče trenutno 

ni ne označeno ne opremljeno. 

V prihodnje je predvidena uporaba postajališča tudi v mestnem prometu. 

V sklopu projekta naj se umesti postajališče v prostor, predvidi naj se popolno opremljanje 

postajališča. 

Projekt naj zajema tudi povezavo med avtobusnim postajališčem in postajališčem za 

izposojo koles, ki ga v sklopu Železniške postaje nameravajo izvesti Slovenske železnice. 

Obenem naj se v okviru projekta uporabnikom nakaže možnost uporabe mestnega prometa 

sosednje Gorice – postajališče GORIZIA via Caprin (fronte 30, Transalpina). 

********************************************************************************************************* 

Nov razpis za izbor koncesionarja mestnega prometa predvidena vzpostavitev nove linije 

mestnega prometa, ki bo krožno potekala po Cankarjevi in Gradnikovi ulici. Za potrebe nove 

linije je predvidena vzpostavitev dveh dodatnih postajališč na Gradnikovi oz. Delpinovi ulici. 

12. Nova Gorica Delpinova – smer Šempeter pri Gorici – avtobusno postajališče, ki pa se 

trenutno ne uporablja v mestnem prometu se nahaja pred objektom Delpinova ulica 11 (pred 

vhodom v OŠ Milojka Štrukelj in Gimnazijo Nova Gorica). Postajališče je urejeno izven 

cestišča in označeno s talno signalizacijo, brez druge urbane opreme. 

Glede na to, da je le cca. 200 m centralno postajališče Nova Gorica MAP – smer Šempeter 

pri Gorici naj se preveri ali je smiselno navedeno postajališče uporabiti v mestnem prometu. 

Alternativno naj se preveri vzpostavitev postajališča nekoliko severneje oz. možnost, da se 

na celotni predvideni trasi nove mestne linije po Gradnikovi in Delpinovi ulici vzpostavi le eno 

postajališče.  

Predvidi naj se popolno opremljeno avtobusno postajališče. 

13. Nova Gorica Gradnikova – smer Šempeter pri Gorici – v sklopu projekta naj se določi 

lokacija novega postajališča mestnega prometa na severnem oz. osrednjem delu Gradnikove 

ulice. Predvidi naj se popolno opremljeno avtobusno postajališče.  
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Sklop II (Solkan) 

14. Obračališče Solkan – postajališče se nahaja na končni postaji mestnega promet, 

označeno je s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno s klopco, košem za smeti 

in nadstrešnico, postajališče ni opremljeno s tablo z imenom postajališča in voznim redom. 

Predvidi naj se popolna ureditev avtobusnega postajališča. V sklopu dokumentacije 

postajališča naj se predvidi tudi vzpostavitev mini mobilnostnega huba. V sklopu projekta naj 

se obdela tudi peš povezava na bližnjo postajo za izposojo koles. 

15. Solkan minimarket – smer Solkan - postajališče je urejeno na cestišču, označeno s 

talno signalizacijo in prometnim znakom, razen table za vozni red postajališče ni opremljeno. 

Postajališče se uporablja tudi v medkrajevnem prometu. 

Preveri naj se možnost prestavitve postajališča na že urejeno izogibališče. Glede na to, da 

se postajališče uporablja tudi v medkrajevnem prometu naj se skupaj z naročnikom in 

izvajalcem mestnega (in medkrajevnega) prevoza pripravi analizo glede predvidenega 

opremljanja postajališča. 

16. Solkan minimarket – smer Nova Gorica – postajališče je urejeno na cesti, označeno s 

talno signalizacijo in prometnim znakom, zaradi pomankanja prostora pa postajališče nima 

nikakršne opreme. Postajališče se uporablja tudi v medkrajevnem prometu. 

Preveri naj se možnost drugačne umestitve v prostor in popolno opremljeno postajališče. 

17. Solkan Milojka Štrukelj – smer Solkan – postajališče je urejeno na cestišču, označeno 

je s talno signalizacijo, , opremljeno je s klopco in poškodovano tablo za vozni red. 

Ohrani naj se urbana oprema v obstoječem obsegu. 

18. Solkan Milojka Štrukelj – smer Nova Gorica - postajališče je urejeno na cestišču, 

označeno je samo s talno signalizacijo, postajališče je brez opreme, v neposredni bližini se 

nahaja neurejen ekološki otok. 

V sklopu projekta naj se preveri možnost drugačne umestitve postajališča v prostor, ki bi 

omogočala boljo opremljenost postajališča. V sodelovanju z naročnikom in izvajalcem 

mestnega prometa je potrebno pripraviti analizo, ki bo podlaga za predvideno opremljanje 

postajališča z urbano opremo. 

19. Solkan Zvezda – smer Nova Gorica - postajališče je urejeno na cestišču, označeno s 

talno signalizacijo in prometnim znakom, brez druge opreme. 

V sklopu projekta naj se preveri ali je lokacija postajališča ustrezna. V sodelovanju z 

naročnikom in izvajalcem mestnega prometa je potrebno pripraviti analizo, ki bo podlaga za 

predvideno opremljanje postajališča z urbano opremo. 

20. Solkan Hermelika – smer Solkan - postajališče je urejeno izven cestišča, označeno s 

talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno s tablo z voznim redom, klopco in 

košem za smeti.  

Umestitev postajališča je obdelana v sklopu Projekta »Rekonstrukcija Vojkove ceste od 

križišča z Ulico Milojke Štrukelj do križišča z Ulico XXX. divizije, vključno z križiščem z Ulico 

XXX. Divizije«. V sklopu projekta je potrebno zagotoviti urbano opremo postajališča. Glede 

na to, da gre za izstopno postajališče naj se predvidi minimalna opremljenost. 

21. Solkan Hermelika – smer Nova Gorica – postajališče je urejeno na cestišču, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno s tablo z voznim redom, 

klopco in košem za smeti. 

V sklopu projekta Rekonstrukcije Vojkove ceste je predvidena prestavitev postajališče 

vzhodneje – za predvidenim krožiščem z Ulico XXX. Divizije. Predvidena je ureditev 



6 

 

postajališča izven cestišča. V sklopu projekta je potrebno zagotoviti urbano opremo 

postajališča , zagotovi naj se polna opremljenost postajališča.  

********************************************************************************************************* 

Nov razpis za izbor koncesionarja mestnega prometa predvidena spremembo poteka tako 

imenovane linije 1 mestnega prometa. Le-ta iz smeri Nova Gorica poteka po Prvomajski ulici 

in Cesti IX. Korpusa, zaključi pa se na postajališču - Obračališče Solkan. Trasa linije je 

enaka v smeri Nove Gorice. Z novo koncesijo je predvidena sprememba poteka trase in sicer 

je predvidena vzpostavitev krožne linije – iz smeri Nove Gorice bo vozilo iz Prvomajske ulice 

nadaljevali vožnjo po Ulici Milojke Štrukelj, Vojkovi cesti, na cesto IX. Korpusa v smeri Nova 

Gorica. Posledična je predvideno ukinjanje oz. vzpostavitev dodatnih postajališč mestnega 

prometa. 

22. Solkan Hotel Sabotin - v sklopu nove koncesije za izvajanja mestnega prometa je 

predvideno vzpostavitev novega avtobusnega postajališča. 

Predvidena je ureditev postajališča izven cestišča ob pošti v Solkanu, postajališče je 

predvideno kot končna oz. začetna postaja avtobusne linije. Predvidi naj se popolno 

opremljeno postajališče.  

23. Solkan Tominčeva - smer Solkan - v sklopu nove koncesijske pogodbe za izvajanja 

mestnega prometa je predvideno, vzpostavitev novega postajališča mestnega prometa na 

južnem odseku Ulice Milojke Štrukelj. 

Ker gre za novo postajališče, naj se predvidi minimalno opremljenost le-tega. Glede na to, da 

bo postajališče služilo tako migracijam v in iz vplivnega območja (krožna linija) naj se poskusi 

postajališče umestiti v prostor z možnostjo kasnejše nadgradnje opremljenosti postajališča. V 

sklopu projekta je potrebno obdelati tudi bližnjo postajo za izposojo koles, prav tako pa tudi 

navezavo med postajališčem in postajo. 

Sklop III (Rožna Dolina) 

24. Rožna dolina Merkur - smer Rožna Dolina – postajališče se nahaja ob državni cesti 

znotraj naselja, nahaja se izven cestišča, označeno s talno signalizacijo in prometnim 

znakom brez druge urbane opreme.  

Avtobusi mestnega prometa redko uporabljajo postajališče, ker pa je v neposredni bližini 

predvidena gradnja večje stanovanjske soseske je smiselna celovita ureditev postajališča. 

Predvidi naj se popolna ureditev postajališča. V sklopu projekta naj se uredi tudi varna peš 

povezava na predvideno bližnjo postajo za izposojo koles. 

25. Rožna Dolina Politehnika - smer Šempeter pri Gorici – postajališče je urejeno izven 

cestišča, označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom brez druge urbane opreme. 

V sklopu projekta naj se predvidi popolna ureditev postajališča.  

26. Rožna Dolina Politehnika - smer Nova Gorica - postajališče je urejeno izven cestišča, 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom brez druge urbane opreme. 

V sklopu projekta naj se predvidi popolna ureditev postajališča.  

27. Rožna Dolina – smer Šempeter pri Gorici – postajališče se nahaja ob državni cesti 

izven naselja, urejeno je izven cestišča, označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, 

brez urbane opreme. 

Postajališče se trenutno uporablja samo v medkrajevnem prometu, vendar je njena uporaba 

v mestnem prometu predvidena v sklopu nove koncesije za izvajanja le-tega. 
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Projekt naj zajema ureditev postajališča za robnikom, predvidi naj se popolna ureditev 

postajališča. V sklopu projekta naj se obdela tudi ureditev podhoda - povezave s 

postajališčem Rožna Dolina – smer Nova Gorica. 

28. Rožna Dolina – smer Nova Gorica - postajališče se nahaja ob državni cesti  izven 

naselja, urejeno je izven cestišča, označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, 

opremljeno z nadstrešnico z vgrajeno oglaševalsko vitrino in klopco ter košem za smeti. 

Postajališče se trenutno uporablja samo v medkrajevnem prometu, vendar je njena uporaba 

v mestnem prometu predvidena v sklopu nove koncesije za izvajanja le-tega. 

Projekt naj zajema ureditev postajališča za robnikom, predvidi naj se popolna ureditev 

postajališča. V sklopu projekta naj se obdela tudi ureditev podhoda - povezave s 

postajališčem Rožna Dolina – smer Šempeter pri Gorici. 

29. Ajševica vrh – smer Ajševica – postajališče se nahaja ob državni cesti izven naselja, 

urejeno je izven vozišča označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno je 

z zidano nadstrešnico s klopco. Razen nadstrešnice in klopce postajališče nima urejenih 

drugih površin - ni čakališča, pločnika.  

Postajališče se v mestnem prometu uporablja le nekajkrat dnevno, pogosteje se uporablja v 

medkrajevnem prometu. 

Projekt naj zajema ureditev postajališča za robnikom. Skupaj z naročnikom in izvajalcem 

prevozov naj se opravi analizo, ki bo podlaga za predvideno opremljanje postajališča z 

urbano opremo. 

30. Ajševica vrh – smer Rožna Dolina - postajališče se nahaja ob državni cesti izven 

naselja, urejeno je izven vozišča označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, 

opremljeno je z zidano nadstrešnico s klopco. Razen nadstrešnice in klopce postajališče 

nima urejenih drugih površin - ni čakališča, pločnika. 

Postajališče se v mestnem prometu uporablja le nekajkrat dnevno, pogosteje se uporablja v 

medkrajevnem prometu. 

Projekt naj zajema ureditev postajališča za robnikom. Skupaj z naročnikom in izvajalcem 

prevozov naj se opravi analizo, ki bo podlaga za predvideno opremljanje postajališča z 

urbano opremo. 

31. Bajta – smer Rožna Dolina -  postajališče se nahaja ob državni cesti izven naselja, 

urejeno je izven vozišča označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno je 

z zidano nadstrešnico s klopcami, dvema zunanjima klopcami s košem za smeti ter javno 

razsvetljavo.  

Postajališče se v mestnem prometu uporablja le enkrat dnevno, pogosteje se uporablja v 

medkrajevnem prometu. 

V sklopu projekta naj se predvidi urejanje postajališča za robnikom. Skupaj z naročnikom in 

izvajalcem prevozov naj se opravi analizo, ki bo podlaga za predvideno opremljanje 

postajališča z urbano opremo. 

32. Stara Gora pokopališče – postajališče se nahaja ob pokopališču Stara Gora. 

Postajališče ni označeno in je brez urbane opreme  

Trenutno se v mestnem prometu uporablja dvakrat tedensko. V sklopu projekta naj se previdi 

popolna ureditev postajališča. 

Sklop IV (Kromberk – Loke) 

33. Kromberk Hrast - smer Loke – postajališče se nahaja ob državni cesti izven naselja, 

urejeno je izven vozišča, označeno s talno signalizacijo in prometnim znak, postajališče ni 

opremljeno. 
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Postajališče se uporablja tudi v medkrajevnem prometu. 

Projekt naj zajema ureditev postajališča za robnikom. Postajališče je redko uporabljeno v 

mestnem prometu, ker pa se uporablja tudi v medkrajevnem prometu naj se skupaj z 

naročnikom in izvajalcem prevozov opravi analizo, ki bo podlaga za predvideno opremljanje 

postajališča z urbano opremo.  

34. Kromberk Hrast - smer Nova Gorica - postajališče se nahaja ob državni cesti znotraj 

naselja, urejeno je izven vozišča, označeno s talno signalizacijo in prometnim znak, 

postajališče ni opremljeno. 

Postajališče se uporablja tudi v medkrajevnem prometu. 

Postajališče je redko uporabljeno v mestnem prometu, ker pa se uporablja tudi v 

medkrajevnem prometu naj se skupaj z naročnikom in izvajalcem prevozov opravi analizo, ki 

bo podlaga za predvideno opremljanje postajališča z urbano opremo.  

35. Kromberk vrtec - smer Loke – postajališče je urejeno izven vozišča označeno s talno 

signalizacijo in prometnim znakom, ki se nahaja na elektro drogu, brez urbane opreme. 

Glede na to, da gre za izstopno postajališče naj se v sklopu projekta predvidi minimalna 

opremljenost le-tega z urbano opremo. 

36. Kromberk vrtec - smer Nova Gorica - postajališče je urejeno izven vozišča označeno 

s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno je z nadstrešnico s klopco. 

V sklopu projekta naj se predvidi popolna ureditev postajališča. V sklopu projekta naj se 

zagotovi varna peš navezava do bližnje postaje za izposojo koles. 

37. Kromberk Poberaj - smer Loke – postajališče je urejeno izven cestišča, označeno s 

talno signalizacijo brez urbane opreme. 

Glede na to, da gre za izstopno postajališče naj se v sklopu projekta predvidi minimalna 

opremljenost le-tega z urbano opremo. 

38. Kromberk Poberaj - smer Nova Gorica - postajališče je urejeno izven vozišča 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno je z nadstrešnico s klopco. 

V sklopu projekta naj se predvidi popolna ureditev postajališča. 

39. Kromberk cerkev - smer Loke – postajališče je urejeno izven vozišča označeno s 

talno signalizacijo, brez urbane opreme. 

Glede na to, da gre za izstopno postajališče naj se v sklopu projekta predvidi minimalna 

opremljenost le-tega z urbano opremo. 

Skupaj z naročnikom in izvajalcem prevozov naj se preveri smiselno dveh postajališč 

mestnega prometa, na tako kratki oddaljenosti, na relativno redko poseljenem območju 

(Kromberk cerkev – smer Loke in Kromberk Komel – smer Loke). V sklopu projekta naj se 

določi mikrolokacija bližnje postaje za izposojo koles, projektno obdela vzpostavitev le-te ter 

peš povezave med postajališčem in postajo za izposojo koles. 

40. Kromberk cerkev - smer Nova Gorica - postajališče je urejeno izven vozišča 

označeno s talno signalizacijo in prometnim znakom, opremljeno je z nadstrešnico s klopco. 

V sklopu projekta naj se predvidi popolna ureditev postajališča. 

Skupaj z naročnikom in izvajalcem prevozov naj se preveri smiselno dveh postajališč 

mestnega prometa, na tako kratki oddaljenosti, na relativno redko poseljenem območju 

(Kromberk cerkev – smer Loke in Kromberk Komel – smer Loke). V sklopu projekta naj se 

določi mikrolokacija bližnje postaje za izposojo koles, projektno obdela vzpostavitev le-te ter 

peš povezave med postajališčem in postajo za izposojo koles. 
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41. Loke – Končno postajališče mestnega prometa, postajališče je označeno s talno 

signalizacijo in prometnim znakom. Postajališče je opremljeno z nadstrešnico s klopco. 

V sklopu projekta naj se predvidi popolna ureditev postajališča.  

Projekt naj obdela vzpostavitev postaje za izposojo koles, vzpostavitev peš povezave med 

postajališčem in postajo ter vzpostavitev mini mobilnostnega huba. 

********************************************************************************************************* 

Nov razpis za izbor koncesionarja mestnega prometa predvidena več variant povezovanja 

Kromberka/Lok z Novo Gorico, med drugim je predvidena vzpostavitev dodatnega 

postajališča mestnega prometa in sicer: 

42. Kromberk – Grad – v sklopu projekta naj se ob objektu Grad Kromberk predvidi 

ureditev novega postajališča mestnega prometa. Predvidi naj se minimalno opremljanje 

postajališča. 

 

Postaje za izposojo koles 

Kljub dejstvu da prva faza izvedbe sistema izposoje koles v MONG še ni dokončana (rok 

izvedbe december 2020), se je MONG odločila za prijavo razširitve sistema z določitvijo 

dodatnih lokacij za pridobitev sredstev v okviru mehanizma CTN, v sklopu katerega so 

projekti s tako vsebino upravičeni do sofinanciranja. 

 

Pri pripravi nabora možnih lokacij za drugo fazo smo se nanašali na nalogo »Predlog 

prostorske umestitve sistema izposoje koles za območje MONG« (Locus, 2018), s posebnim 

poudarkom na zagotavljanju karakteristik dobro zastavljenih sistemov za izposojo koles: 

 

- Gosta mreža postajališč, primerna razporejenost postajališč, medsebojna 

povezanost. 

- Postavitev na prometno najbolj obremenjenih točkah v mestu. 

- Varen dostop do postajališča. 

- Navezava na kolesarsko infrastrukturo. 

- Postajališča med seboj povezana s kolesarsko infrastrukturo. 

- Bližina ciljev/izvorov potovanj (vsaj 150 m). 

- Oddaljenost med postajami je vsaj 200 m. 

- Priporočljivo je, da ima sistem dvakrat več stojal kot je koles v obtoku, saj se tako 

predvidoma zagotavlja optimalno razpoložljivost koles in prostih stojal. 

 

Zemljevid trenutnih postajališč kaže na bele lise, ki bi jih bilo potrebno zapolniti, da 

zadostimo pogoju goste mreže postajališč za učinkovito uporabo sistema (sploh, če želimo 

naslavljati zlasti uporabnike, ki se teh koles poslužujejo za vsakodnevne opravke). V 

nadaljevanju predstavljamo nabor postajališč.  

SOLKAN 

V Solkanu je v sklopu prve faze izvedeno le eno postajališče za izposojo koles. Za večjo 

funkcionalnost sistema se v drugi fazi vzpostavi vsaj še dve, in sicer na različnih predelih v 

kraju. Pri tem se upošteva še bližino avtobusnega postajališča ter trenutno ali bodočo 

navezavo na kolesarsko omrežje. 

SOLKAN – KAJAK CENTER, HOTEL SABOTIN, ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ  
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Območje kajak centra je zanimivo za vzpostavitev lokacije za izposojo koles zaradi turističnih 

dejavnosti, ki se odvijajo na tem območju odvijajo. Poleg tega je lokacija priljubljena tudi za 

domačine, zlasti v poletnih dneh. Ob kajak centru se trenutno odvija projekt vzpostavitve brvi 

čez Sočo, v prihodnje naj bi bila urejena tudi kolesarska navezava do centra preko 

solkanskih polj. Avtobusna postajališča v bližini so novo postajališče pri pošti ter postajališče 

Solkan Zvezda. V »Predlogu prostorske umestitve postajališč« je mikrolokacija sicer že 

opredeljena (označena kot postaja št. 15). Projektno naj se obdela povezavo od tega 

postajališča za izposojo koles do najbližjega avtobusnega postajališča. 

Lokacija, primerna za vzpostavitev postajališča za izposojo, je tudi pri Hotelu Sabotin. 

Direktno se navezuje na kolesarsko stezo (Vojkova ulica) ter avtobusno postajališče pri pošti. 

Območje je v privat lasti. HIT je za vzpostavitev postajališča zainteresiran. V dokumentu 

Locusa je postaja označena s številko št. 9. 

Po delu Ulice Milojke Štrukelj je že speljana kolesarska steza. S postavitvijo postajališča za 

izposojo na to območje bi torej ustrezali kriteriju direktne navezave. V dokumentu »Predlog 

prostorske umestitve postajališč« je mikrolokacija označena s postajališčem št. 17. Ker pa je 

v načrtu tudi prestavitev avtobusnega postajališča, se znotraj naročila projektno 

obdela oboje, torej umestitev postajališča za izposojo koles ter umestitev 

avtobusnega postajališča.  

NOVA GORICA ZAHOD  

SUPERNOVA 

Območje v prvi fazi ni bilo pokrito z nobenim postajališčem. Zaradi dejavnosti, ki se na 

območju dogajajo (trgovski center, stanovanjsko naselje, …), razsežnosti območja, velikega 

parkirišča, bližine avtobusnega postajališča, navezave na kolesarsko stezo, je nujno, da se 

postajališče predvidi na tem območju v drugi fazi. Locusova študija sicer predlaga dve možni 

lokaciji (Postaja št. 12).  

 

PRISTAVA  

 

PZI za lokacijo na pristavi je sicer že pripravljen. 

 

 

NOVA GORICA – ROŽNA DOLINA 

ROŽNA DOLINA – MERKUR, ROŽNA DOLINA  

Z umestitvijo še enega postajališča v Rožni Dolini (pri Merkurju) pokrivamo območje večje 

soseske, območje, kjer se bo gradila nova, območje storitvenih dejavnosti ter območje bližine 

bodoče navezave na kolesarsko stezo Rožna Dolina – Ajševica. V sklopu naloge se 

projektno obdela peš navezavo na bližnje avtobusno postajališče. (Postaja št. 28 v 

študiji Locus-a). 
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NOVA GORICA – KROMBERK  

 

KROMBERK - LOKE, KROMBERK – KOMEL ali CERKEV, QULANDIJA 

 

Postajališče za izposojo koles je predvideno v Lokah, kjer se glede na zasnovo območja 

predvidi vzpostavitev mini hub-a (ureditev obstoječega avtobusnega postajališča, polnilnice 

za e-avtomobile in osebna kolesa, mini stojalo za servis koles, …). (Postaja št. 26 v Študiji 

Locusa). 

 

Postajališče za izposojo koles se predvidi v sklopu te naloge na območju Kromberka – 

Cerkev. Obdelava je smiselna skupaj z urejanjem avtobusnega postajališča v neposredni 

bližini. Locusova študija je predvidela dve mikrolokaciji (Postaja št. 25). Projektno se 

preveri ustrezno glede na umestitev avtobusnega postajališča. 

 

 

Na območju nakupovalnega središča Qlandija je smiselno umestiti postajališče za izposojo 

koles, saj le-to generira veliko število ljudi in ima neposredno navezavo na kolesarsko stezo. 

(Postajališče št. 14 v Študiji Locus-a).  

 

NOVA GORICA CENTER  

 

ŠPORTNI PARK, ŠOLSKI KARE OB REJČEVI, CANKARJEVA  

 

Center NG bo v prvi fazi pridobil dve postajališči za izposojo koles (Delpinova ulica – ob OŠ 

Milojke Štrukelj ter Kidričeva ulica – TIC). Središče mesta z različnimi dejavnostmi generira 

veliko prometa, zato ga je potrebno, zlasti na zahodnem delu okrepiti z novimi postajališči.  

 

Na območju športnega parka bo v kratkem zrasel bazen, s čimer se bodo športno 

rekreativne dejavnosti na območju še okrepile in privabile številne lokalne ter obiskovalce iz 

drugih krajev. Na območju primanjkuje parkirnih površin za avtomobile, zato je uporaba koles 

še toliko bolj zaželena. Postajališče se predvidi na območju, kot je navedeno spodaj. 

Navezava na avtobusno postajališče in kolesarsko stezo je direktna. (Postaja št. 13 v Študiji 

Locus-a). 

 

Postajališči na Rejčevi ulici (Postajališče št. 18 v študiji Locusa) in Cankarjevi ulici (Postaja 

št. 19) se uredita usklajeno s projektanti ureditve Rejčeve ulice oziroma Cankarjeve ulice.  

 

Ostale naloge:  

1. Ureditev povezav med postajališči in postajami za izposojo koles 

V primeru, ko se postajališče in postaje za kolesa nahajata v neposredni bližini, naj se torej 

projektno obdela tudi povezava med obema elementoma, in sicer naj se v sklopu projekta 

preveri oz. zagotovi peš povezavo med postajališčem in postajo za izposojo koles. V 

primeru, da se oba elementa na novo umešča v prostor naj se to, če je možno izvede skupaj.  

Povezavo oz. skupno umeščanje naj se zagotovi: 

 

- Obračališče Solkan (peš povezava med postajališčem za avtobuse in 

postajališčem za izposojo koles); 
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- Kromberk – Damber (varna peš navezava do avtobusnega postajališča pri Vid 

centru); 

- Rožna Dolina Merkur (povezava med postajališčem za avtobuse in predvidenim 

postajališčem za izposojo koles). 

 

 

2. Ureditev mini mobilnostnih hubov 

Na končnih postajališčih, kjer so predvidene tudi postaje za izposojo koles, naj se 

predvidi ureditev t.i. mini mobilnostnih hubov. Le-ti naj vsebujejo: 

- Polnilnico za električno vozilo. 

- Stojalo za mini servis koles. 

- Polnilnico za osebna električna kolesa. 

- Stojala za osebna kolesa. 

- Pametne klopi. 

 

Ureditev takih hubov naj se predvidi ob postajališčih oz. postajah za izposojo koles v Solkanu 

– obračališče in Lokah.  

 

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije 

in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS št. 36/2018). Ponudba naj vključuje 

tudi izdelavo geodetskega načrta obstoječega stanja z vrisano obstoječo infrastrukturo. 

V sklopu projekta je za posamezen poseg potrebno izdelati katastrski elaborat, ki naj vsebuje 

katastrski načrt, seznam parcel na katerih je predviden poseg, s podatki: poseg na zemljišče, 

katastrska občina, številka parcele, priimek, ime in naslov posestnika, skupna površina 

parcele, predvidena odvzeta površina za ureditev postajališča, površina potrebna za 

pridobitev služnosti. 

Avtobusna postajališča 

Izdelovalec bo izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev 

pogojev (IZP), po uskladitvi le-teh z naročnikom bo potrebno pridobiti projektne pogoje 

pristojnih soglasodajalcev. 

Na podlagi IZP-jev s pridobljenimi projektnimi pogoji bo izdelovalec pripravil PZI 

dokumentacijo ter pridobiti vsa potrebna soglasja. Ocenjeno vrednost za ureditev 

posameznega postajališča je potrebno razdeliti na upravičene in neupravičene stroške 

skladno z razpisom v okviru mehanizma CTN. 

V fazi projektiranja je potrebno lokacijo in opremo postajališč uskladiti z naročnikom ter 

ureditev postajališč uskladiti s posameznimi lastniki zemljišč, tako da bo moč pridobiti 

služnostne pogodbe. Postajališča naj se v največji možni meri nahajajo na javnih površinah 

oz. zemljiščih v lasti naročnika. V primeru posegov na zasebna zemljišča naj bodo le-ti čim 

manjši oz. ob upoštevanju čim manjši potrebnih posegov (rušenje morebitnih zidov…). Pri 

projektiranju – urejanju in opremljanju postajališč, je potrebno upoštevati Strateški načrt 

dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica, Zavod DOSTOP, Cesta 27.aprila 35, 1000 

Ljubljana, september 2019. 

Izvajalec naj pred izdelavo dokumentacije za posamezna postajališča pripravi predlog katera 

postajališča so predvidena samo za urejanja z urbano opremo in katera je potrebno skladno 
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z veljavno zakonodajo umestiti v prostor in zagotoviti varen dostop do postajališča. Naveden 

seznam je potrebno poslati v potrditev naročniku. 

V sklopu projekta je pri dve postajališčih (Solkan obračališče in Loke) v sklopu 

dokumentacije za ureditev postajališč potrebno obdelati tudi vzpostavitev t.i. mobilnostnih 

hubov.  

5. UPORABA ZAKONOV, STANDARDOV, PREDPISOV, NAČRTOV 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte, ki se 

nanašajo na graditev, še zlasti pa: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 67/17 in 72/17 – popr.) in na njegovi osnovi 

sprejete oz. veljavne podzakonski akti;  

- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo 

objektov (Ur. List RS št. 36/2018) 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 

 

Poleg tega je potrebno upoštevati tudi: 

- Strateški načrt dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica, izdelovalec Zavod 

Dostop, št. projekta 01-SDN-2019, september 2019,  

- Katalog urbane opreme za urejanje javnih površin v Mestni občini Nova Gorica, v 

izdelavi, Ministrstvo za infrastrukturo, december 2019 

- Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne 

mobilnosti (PN 4.4),  

- Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture 

v urbanih območjih, Ministrstvo za infrastrukturo, Republike Slovenije, avgust 2017 

- Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve, Ministrstvo za infrastrukturo, Republike 

Slovenije, avgust 2017 

- Projekt Rekonstrukcija Vojkove ceste od križišča z Ulico Milojke Štrukelj do križišča z 

Ulico XXX. divizije, vključno z križiščem z Ulico XXX. Divizije – PZI 578/18, IPOD 

d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, junij 2018 

- Mestna občina Nova Gorica, elementi za snovanje vizualnih komunikacij, WOAF 

Oblikovalski studio, september 2020.  

- Strokovne usmeritve za ureditev Industrijski cone Meblo, ki so v pripravi 

- Predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini 

Šempeter  - Vrtojba; IGEA, december 2014 

Projektant je dolžan upoštevati morebitne spremembo veljavne zakonodaje v času 
projektiranja.  
 

6. PONUDBA 

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen ali več sklopov. 

Ponudba naj vsebuje ločeno: 

1. Ponudbo za oblikovanje enotne podobe avtobusnih postajališč in obračališč 

mestnega prometa na območju Mestne občine Nova Gorica in določitev tipskih 

ureditve postajališč (Sklop I) 

2. Ponudbe za izdelavo IZP in PZI dokumentacije za ureditev posameznih postajališč po 

posameznih sklopih (Sklop II – postajališča na območju Nove Gorice, Sklop III – 

postajališča na območju Solkana, Sklop IV – postajališča na območju Rožne Doline 

in Ajševice, Sklop V – postajališča na območju Kromberka in Lok) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
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3. Ponudbo za izdelavo IZP dokumentacije za ureditev navezave med postajami in 

bližnjimi postajališči (Sklop VI) 

Cena naj vključuje pripravo dveh izvodov IZP in štirih izvodov PZI v fizični obliki, prav tako bo 

izdelovalec predal vso dokumentacijo v elektronski obliki in sicer v zaprtem zapisu (pdf) in 

odprtem (doc in dwg). 

Cena mora biti fiksna do zaključka Ponudbeni predračun mora vsebovati vse stroške, 

popuste, rabate in davek na dodano vrednost (cene naj bodo prikazane brez in z DDV). 

Z izročitvijo dokumentacije in dokončnim izplačilom izvajalca fizični primerki avtorskih del 

postanejo izključna last naročnika. 

7. ROKI IN PLAČILA 

Roki za izvedbo: 

- Dokument za določitev enotne podobe avtobusnih postajališč in obračališč mestnega 

prometa na območju Mestne občine Nova Gorica in določitev tipskih postajališč – do 

konca februarja 2021 

- PZI za postajališča z oddanimi vlogami za pridobitev soglasij – do konca marca 2021. 

 

Izvajalec bo račune izstavil po zaključku posamezne faze. V primeru projektiranja je 

predvidena naslednja dinamika plačil:  

- po oddaji s strani naročnika potrjenih IZP-jev z oddanimi vlogami za pridobitev 

projektnih pogojev – 40 %,  

- po oddaji s strani naročnika potrjenih PZI-jev z oddanimi vlogami za pridobitev 

soglasij – 50 %  

- račun za preostalo vrednost po pridobitvi soglasij vseh soglasodajalcev 

 

 

Nova Gorica, 11.12.2020 

 

 

 

Priloge: 

1. Seznam postajališč mestnega prometa  

2. Grafični prikaz postajališč 

3. Predlog novih linij mestnega prometa  

4. Predlog prostorske umestitve sistema izposoje koles za območje Mestne občine Nova 

Gorica, Locus d.o.o., februar 2018 


