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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel 
naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
 

1.  
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme CELOSTNO PROMETNO 
STRATEGIJO MESTNE OBČINE NOVA GORICA. 
 
 

2.  
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 371-49/2015- 
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Številka:371-49/2015-42 
Nova Gorica, 26. maja 2017 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi za pripravo predloga Celostne prometne strategije (v 

nadaljevanju: CPS) Mestne občine Nova Gorica 
Pomen celostnega prometnega načrtovanja in krepitve trajnostne mobilnosti v Evropski 
uniji in v Sloveniji se v zadnjih desetih letih povečuje. Mestna občina Nova Gorica 
(MONG) je v letih od 2012 do 2014 v okviru projekta PUMAS pripravila regionalno 
strategijo trajnostne mobilnosti, vendar je bilo v postopku priprave ugotovljeno, da se 
večina izzivov s področja prometa oziroma mobilnosti generira na občinskem, mestnem 
območju Mestne občine Nova Gorica, kar je kazalo na nujnost podrobnejše obravnave in 
priprave ustreznih rešitev. Poleg navedenega je zainteresirana in strokovna javnost v 
postopku javne predstavitve osnutka dokumenta regijskega značaja podala vrsto 
predlogov, iz česar je izhajala potreba po pripravi podrobnejšega, na lokalno raven 
osredotočenega dokumenta. 
Priprava CPS sledi jasni usmeritvi širšega evropskega, nacionalnega in lokalnega 
prostora v smeri trajnostnega razvoja na vseh razvojnih področjih, še posebej na 
področjih, kjer lahko zagotavljamo pomembne prispevke pri zmanjševanju negativnih 
vplivov na okolje in zdravje ljudi, ob zagotavljanja ustreznega nivoja dostopnosti do 
storitev in dejavnosti za vse skupine uporabnikov.  
Pripravo CPS MONG je sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi Javnega 
razpisa za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(Uradni list  RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015). 
Mestna občina Nova Gorica je na razpisu v letu 2016  pridobila sredstva v višini 
58.874,40 EUR, kar predstavlja 85%upravičenih stroškov. Postopek priprave CPS MONG 
se je začel 15.7.2016 s podpisom pogodbe z izvajalcem CPS, ki je PNZ d.o.o. Ljubljana.  
 
Pomemben motiv za pripravo CPS je tudi dejstvo, da bo sprejet dokument tudi podlaga 
za pridobivanje sredstev iz EU in nacionalnih razpisov. 
 
Namen priprave CPS kot strateškega dokumenta je vzpostavitev trajnostnega 
načrtovanja prometa na nivoju Slovenije, gre za nov pristop k načrtovanju ukrepov, 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. 
 

2. Vsebina CPS MONG – ključni poudarki 
CPS MONG je pripravljena na podlagi obvezne uporabe Smernic za pripravo celostnih 
prometnih strategij »Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost« (RS – MZIP, 2012). 
Za pripravo CPS je bila oblikovana strokovna delovna skupina s strani naročnika in 
izvajalca ter delovna skupina s strani ključnih deležnikov. 
Pripravo CPS je vodil podžupan Marko Tribušon. 
Priprava CPS je potekala v več fazah, in sicer: postavitev temeljev za pripravo CPS, 
analiza stanja, opredelitev vizije in prioritet ter izbor ukrepov, načrtovanje izvajanja CPS, 
vzpostavitev nadzora ter sprejem CPS in nato izvajanje. 
V pripravo strategije se je v celotnem postopku preko delavnic in drugih oblik intenzivno 
vključevalo in informiralo deležnike in zainteresirano javnost.  
 



 

Ocena stanja 
Upoštevajoč izsledke študij, terenskega dela, anket, intervjujev, delavnic, javnih razprav, 
analize primarnih in sekundarnih statističnih virov podatkov ter prometnega modela 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 vozilu kot tudi opremljenosti 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, pomanjkljiva infrastruktura za pešce 
in kolesarje, 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 
kolesarje, 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. 
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. 
 
Strateški izzivi  
 
V analizi stanja je bilo ugotovljeno, da se MONG, kljub napredku v zadnjih letih, sooča z 
vrsto strateških izzivov, ki so posredno ali neposredno povezani s prometom. Zavedamo 
se, da promet ni cilj sam po sebi, temveč sredstvo za doseganje širših ciljev. Promet 
poleg pozitivnih koristi prinaša tudi nevšečnosti, še posebej če je prometni sistem 
neuravnotežen. Občina zato prepoznava potencial celostnega načrtovanja prometa pri 
spopadanju z izzivi povezanimi s prometom, in za doseganje začrtanega trajnostnega 
razvoja. Zato želimo s sodobnimi načeli in trajnostno mobilnostjo:  
 

- reševati probleme tako, da izkoristimo mnoge priložnosti v naši občini, ki so bile 
do sedaj preveč zapostavljene ali se jih nismo dovolj dobro zavedali,  
- nadaljevati že začeto zgodbo ter temeljito izboljšati prometni sistem in s tem 
povečati kakovost bivanja v občini, 
- spremeniti načrtovalske prioritete v občini na način, da v ospredje postavimo vse 
prebivalce in njihove potrebe, vse prevozne načine in obvladovanje motornega 
prometa, ne pa le njegove rasti. 

 
Vizija in strateški cilji CPS MONG 
V prvi fazi priprave CPS je bila oblikovana vizija celostne ureditve prometa v MONG, ki se 
glasi: 
»Varen in zelen prostor, kjer s trajnostnimi potovalnimi navadami prispevamo k 
blaginji občine in kakovosti bivanja za vse.« 
 
Za uresničevanje vizije pa smo si zastavili naslednje strateške cilje: 

 povečati gospodarsko moč občine, 

 izboljšati zdravje ljudi in bivanjskega okolja, 



 

 ustvariti privlačno okolje za bivanje za vse generacije, zlasti za mlade in ranljive 
skupine, 

 postati središče širšega obmejnega prostora na področju celostnega načrtovanja 
in upravljanja prometa. 
 

Ukrepi CPS MONG 
MONG predvideva pet ključnih področij ukrepanja – strateške stebre na poti do 
uresničevanja vizije  CPS. 

 Prvi strateški steber: Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja 

 Drugi strateški steber: Hoja, najbolj naravna oblika mobilnosti 

 Tretji strateški steber: Izkoriščanje danosti za kolesarjenje  

 Četrti strateški steber: Privlačen javni potniški promet 

 Peti strateški steber: Optimizacija motoriziranega prometa 
Akcijski načrt podrobneje predstavlja aktivnosti, ki vodijo k uresničitvi strateških stebrov. 
V njem so ovrednoteni ukrepi, predvideni za izvedbo do leta 2023Ob vsakem ukrepu so 
predstavljeni nosilci za izvedbo, stroški izvedbe, predvideni viri ter časovni okvir. 
 

3. CPS MONG – finančne posledice 
CPS  MONG bo ključna podlaga za sistematično in celovito načrtovanje izvedbenih 
aktivnosti in projektov v proračunu Mestne občine Nova Gorica.  
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je v marcu 2017 že seznanil z analizo stanja 
na področju trajnostne mobilnosti, ki je pripravljena v okviru priprave prve faze CPS. 
 
 
Mestnemu svetu predlagamo, da predloženi sklep obravnava in sprejme  
 
 
 
Pripravile:                                                                                      Matej Arčon 
                                                                                                          ŽUPAN 
Aleksandra Torbica  
Vodja oddelka za okolje, prostor in 
javno infrastrukturo 
 
Vanda Mezgec  
Vodja službe za okolje in prostor 
 
Andreja Trojar Lapanja  
Vodja projektne pisarne 
 

 
  
 
   
 
PRILOGA: »CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, junij  2017« 

 




