
 

 

 
NAROČNIK  

Mestna občina Nova Gorica 

Trg E. Kardelja 1 I 5000 Nova Gorica 

PROMETNI NAČRT  
Celostno urejanje vseh vrst prometa na širšem 
mestnem območju Nove Gorice 

 
 
tekstualni del 

 

IZVAJALEC  

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

Prvomajska 118d I 5290 Solkan 

 

Solkan, februar 2016 



 

 

 

  



 

 

 NAZIV PROSTORSKEGA AKTA 

 

 PROMETNI NAČRT 

Celostno urejanje vseh vrst prometa na širšem mestnem območju  

Nove Gorice 

 GRADIVO 

 

 Strokovne podlage 

 NAROČNIK  Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 

5000 Nova Gorica 

 ŠTEVILKA PROJEKTA  1301 

 IZDELOVALEC  Locus d.o.o., Prvomajska 118d, 5290 Solkan 

 VODJA PROJEKTA  Maja Šinigoj, univ.dipl.inž. arh., ZAPS A-1460 

 

 STROKOVNA SKUPINA  mag. Robert Rijavec, univ.dipl.inž.grad., IZS G- 2301 

Nataša Rijavec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3038 

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., ZAPS P-0020 

Helena Jerman, univ.dipl.ekol. 

Tosja Vidmar, univ.dipl.inž. geog. 

Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

Iztok Perpar, gr.teh. 

 DATUM  Solkan, februar 2016 

 

    

  



 



5 I 79 

 

Kazalo 
1 UVOD ............................................................................................................................................................ 8 

1.1 Namen in način izdelave prometnega načrta .................................................................................................... 8 

1.2 Vsebina prometnega načrta .............................................................................................................................. 8 

1.2.1 Urbanistični tipi cest ......................................................................................................................................................... 8 

1.2.2 Omrežja različnih vrst prometa – stanje, konflikti, ukrepi ................................................................................................ 9 

1.2.3 Zbirna tabela po prometnicah .......................................................................................................................................... 9 

1.3 Struktura prometnega načrta ............................................................................................................................ 9 

1.4 Nadaljnji koraki prometnega načrta ................................................................................................................ 10 

1.4.1 Uporaba .......................................................................................................................................................................... 10 

1.4.2 Pravna oblika .................................................................................................................................................................. 10 

1.4.3 Ažuriranje ........................................................................................................................................................................ 10 

1.4.4 Interaktivna komunikacija s krajani ................................................................................................................................ 10 

1.5 Česa prometni načrt ne obsega ....................................................................................................................... 10 

1.6 Območje .......................................................................................................................................................... 11 

2 VHODNI PODATKI ........................................................................................................................................ 12 

2.1 Geodetske in druge podlage ........................................................................................................................... 12 

2.2 Teren ............................................................................................................................................................... 12 

2.3 Obstoječa projektna dokumentacija ............................................................................................................... 12 

2.4 Strokovne podlage in druga gradiva ................................................................................................................ 15 

2.5 Pobude ............................................................................................................................................................ 16 

2.6 Ovire in problemi pri izdelavi prometnega načrta iz vidika vhodnih podatkov ............................................... 17 

3 URBANISTIČNI TIPI CEST V ŠIRŠEM MESTNEM PROSTORU NOVE GORICE .................................................... 18 

3.1 Ceste tipa A – mestna obvoznica ..................................................................................................................... 19 

3.2 Ceste tipa B – mestne arterije ......................................................................................................................... 20 

3.2.1 Mestna arterija, tip B1 .................................................................................................................................................... 20 

3.2.2 Mestna arterija, tip B2 .................................................................................................................................................... 21 

3.2.3 Mestna arterija, tip B3 .................................................................................................................................................... 22 

3.2.4 Mestna arterija, tip B4 .................................................................................................................................................... 23 

3.3 Ceste tipa C – pomembne mestne ceste ......................................................................................................... 24 

3.3.1 Pomembna mestna cesta, tip C1 .................................................................................................................................... 24 

3.3.2 Pomembne mestne ceste, tip C2 .................................................................................................................................... 27 

3.3.3 Pomembne mestne ceste, tip C3 / območje omejene hitrosti ....................................................................................... 29 

3.3.4 Pomembne mestne ceste, tip C4 / območje umirjenega prometa/ ureditev skupnega prometnega prostora .............. 30 

3.3.5 Pomembna mestna cesta, tip C5 .................................................................................................................................... 32 

3.4 Ceste tipa D – dovozne mestne ceste.............................................................................................................. 34 

3.4.1 Dovozna cesta do stanovanj, tip D1 ................................................................................................................................ 34 

3.4.2 Dovozna cesta do družbenih in drugih funkcij, tip D2..................................................................................................... 35 



Prometni načrt širšega mestnega območja Nove Gorice 

 

6 I 79  

 
 

3.4.3 Dovozna cesta do rekreacijskih območij, tip D3 ............................................................................................................. 35 

3.4.4 Dovozne ceste do industrijskih območij, tip D4 .............................................................................................................. 36 

4 PEŠ PROMET ................................................................................................................................................ 38 

4.1 Vsebina karte 3 ................................................................................................................................................ 38 

4.2 Konflikti in ukrepi ............................................................................................................................................ 39 

4.2.1 Peš cone .......................................................................................................................................................................... 39 

4.2.2 (Ne)prehodnost karejev .................................................................................................................................................. 39 

4.2.3 Mreža pešpoti ................................................................................................................................................................. 39 

4.2.4 Mreža varnih poti v šolo ................................................................................................................................................. 41 

5 KOLESARSKI PROMET .................................................................................................................................. 43 

5.1 Vsebina karte 4 ................................................................................................................................................ 43 

5.2 Konflikti in ukrepi ............................................................................................................................................ 43 

5.3 Načrtovane gradnje ......................................................................................................................................... 48 

6 PROBLEMSKA KARTA MOTORNEGA PROMETA ........................................................................................... 51 

6.1 Vsebina karte 5 ................................................................................................................................................ 51 

6.2 Problematika nivoja uslug – konflikti in ukrepi ............................................................................................... 51 

6.2.1 Preobremenjenost cest ................................................................................................................................................... 51 

6.2.2 Problematika vodenja prometa – konflikti in ukrepi ...................................................................................................... 52 

6.2.3 Oviran promet zaradi neugodnega parkiranja ................................................................................................................ 53 

6.3 Problematika prevoznosti in preglednosti – konflikti in ukrepi ....................................................................... 53 

6.4 Problematika osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce – konflikti in ukrepi ......................................... 54 

7 VODENJE MOTORNEGA PROMETA .............................................................................................................. 58 

7.1 Vsebina karte 6 ................................................................................................................................................ 58 

7.2 Vodenje motornega prometa .......................................................................................................................... 58 

7.2.1 Vodenje enosmernega prometa ..................................................................................................................................... 58 

7.2.2 Dovoljene hitrosti ........................................................................................................................................................... 59 

7.3 Nivojska križanja križišč ................................................................................................................................... 61 

8 JAVNI POTNIŠKI PROMET ............................................................................................................................ 63 

8.1 Vsebina karte 7 ................................................................................................................................................ 63 

8.2 Konflikti in ukrepi ............................................................................................................................................ 63 

9 VODENJE TOVORNEGA PROMETA ............................................................................................................... 64 

9.1 Vsebina karte 8 ................................................................................................................................................ 64 

9.2 Konflikti in ukrepi ............................................................................................................................................ 64 

10 PARKIRNA MESTA .................................................................................................................................. 67 

10.1 Vsebina karte 9.......................................................................................................................................... 67 

10.2 Splošna problematika ................................................................................................................................ 67 

10.3 Problemske točke ...................................................................................................................................... 69 

10.4 Ukrepi ........................................................................................................................................................ 69 

10.4.1 P+R sistem  (parkiraj in pelji) ................................................................................................................................. 69 



   UVOD    

 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
 

 

 

7 I 79 
 

10.4.2 Časovno omejeno plačljivo parkiranje .................................................................................................................. 70 

10.4.3 Časovno omejeno brezplačno parkiranje .............................................................................................................. 71 

10.4.4 Zmanjševanje števila parkirnih mest ..................................................................................................................... 72 

10.4.5 Parkirišča za avtobuse ........................................................................................................................................... 74 

10.5 Problematika parkiranja v območju večstanovanjskih sosesk .................................................................. 74 

10.6 Večje prostorske rezerve ........................................................................................................................... 74 

11 DIGITALNA BAZA IZDELANIH PODATKOV ............................................................................................... 76 

12 VIRI ........................................................................................................................................................ 78 

 

  



Prometni načrt širšega mestnega območja Nove Gorice 

 

8 I 79  

 
 

1 UVOD 

1.1 Namen in način izdelave prometnega načrta 

Prometni načrt širšega mestnega območja Nove Gorice je nastal iz nuje, izhajajoče iz urejanja prometnih 
površin. Številni posegi na prometnicah in v njihovih telesih so se do danes izvajali stihijsko in brez generalne 
usmeritve. Velikokrat so se trenutne hitre rešitve kasneje izkazale za oviro pri nadaljnjem urejanju prostora. 
Najpogosteje so se izvajali posegi iz vidika urejanja izključno problemov motornega prometa, redkeje celoviti 
ukrepi, ki bi upoštevali tudi druge, ranljivejše udeležence v prometu. Z izdelavo Prometnega načrta je Mestna 
občina Nova Gorica želela priti do strokovne podlage, na podlagi katere bo lahko celovito urejala svoj prometni 
prostor.  

Prometni načrt je postavljen kot 'temeljni kamen' za odločanje in usmerjanje posegov v prometnem prostoru. 
Pričujoča naloga vzpostavi 'ničelno stanje', vendar je za uspeh in izboljšavo prakse pri poseganju nujno 
potrebno stalno spremljanje stanja in izvedenih posegov. Z izdelanim prometnim načrtom se torej vzpostavi 
izhodiščna podlaga, realizirali pa jo bodo usklajeni in usmerjeni posegi pri urejanju prometa in prostorskem 
načrtovanju. 

Prometni načrt v slovenskem prostoru nima formalnega mesta, saj ni predviden z zakonodajo. Prav tako v 
slovenskem prostoru ni praktičnih primerov takšne obravnave prometnega prostora. Delno smo izhajali iz  
prometnega načrta občine Gorica, kjer podoben dokument poznajo. Pomembno izhodišče pri urejanju 
prometnega prostora je bila že izdelana Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije (2014). Kolikor je 
bilo mogoče, smo pri načrtovanju urejanja obstoječega prometnega prostora upoštevali principe trajnostne 
mobilnosti.   

Izdelava prvega prometnega načrta je obsegala: 

 nastavitev metodologije izdelave, 

 zajem podatkov za prikaz stanja,  

 izdelavo vsebine, 

 predstavitve in usklajevanje prometnega načrta z občino in krajevnimi skupnostmi.   

1.2 Vsebina prometnega načrta 

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.  

1.2.1 Urbanistični tipi cest 

Osnova za odločanje pri ukrepih je bila določitev urbanističnih tipov cest. Prometnice smo, ne glede na 
lastništvo ali prometno kategorijo ceste (BCP), obravnavali glede na njeno urbano funkcijo. Določili smo štiri 
glavne sklope prometnic: 

 mestna obvoznica, 

 mestna arterija, 

 pomembna mestna cesta, 

 dovozna mestna cesta. 

Pri določitvi vloge, ki jo mora prometnica imeti v urbanem prostoru upoštevajoč vse njene uporabnike, smo  
upoštevali tudi prometne obremenitve z vsemi tipi udeležencev. Za obremenitve z motornim prometom smo 
imeli podatke iz različnih študij (štetja prometa, štetje mirujočega prometa, linije JPP), za ostale vsebine pa smo 
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jih določali izkustveno (največji tokovi pešcev in kolesarjev). Posebno pozornost pri določitvi urbanističnega tipa 
prometnice smo namenili ranljivejšim skupinam v prometu, predvsem pešcem in kolesarjem, izmed njih pa še 
dodatno šolarjem (varne poti v šolo) in hendikepiranim (taktilne površine za slepe in slabovidne). Kot izredno 
pomemben element cestnega profila smo obravnavali tudi zelene pasove.  

1.2.2 Omrežja različnih vrst prometa – stanje, konflikti, ukrepi 

Analiza konfliktnih točk in predlogi ukrepov so bili izvedeni po omrežjih različnih vrst prometa. Omrežja, ki jih 
prometni načrt obsega, so: 

 površine za pešce, 

 površine za kolesarje, 

 površine za motorni promet, 

 površine za javni potniški promet, 

 površine za tovorni promet, 

 površine mirujočega prometa. 

Na podlagi zajema stanja, analize stanja in določitve urbanističnega tipa prometnic, smo: 

 določili konfliktna mesta po posameznih omrežjih, 

 določili ukrepe po posameznih omrežjih. 

Načrtovani ukrepi so različni.  Ukrepi so glede na problematike različno opisno podani (na primer pri vodenju 
tovornega prometa je opisana predlagana sprememba vodenja, kar za sabo v fazi 1 povleče spremembo 
signalizacije, v fazi 2 pa tudi gradnje). V končni fazi se ukrepi vedno določijo kot gradnje, signalizacija, oprema in 
drugo (izvedbeni) ali celovita urbanistična ureditev (načrtovalski). Posamezni ukrepi so dodatno opisno 
podkrepljeni.  

Konflikti in ukrepi so pregledno zbrani po vrstah prometa, tako v tekstualnem kot grafičnem delu. Pomembno 
je, da so podatki predani v aktivni grafični obliki, kar omogoča stalno nadgrajevanje podatkovne baze. 

1.2.3 Zbirna tabela po prometnicah 

Za končno praktično uporabo je pripravljena pregledna tabela konfliktov in ukrepov, zbranih po krajevnih 
skupnostih in podrobneje po posameznih prometnicah. 

1.3 Struktura prometnega načrta 

Prometni načrt sestavljata: 

 tekstualni del 

 urbanistični tipi cest, 

 omrežja posameznih vrst prometa s konflikti in ukrepi, 

 zbirna tabela po prometnicah s konflikti in ukrepi. 

 grafični del 

 pregled vhodnih projektov, 

 urbanistični tipi cest, 

 6 kart – omrežja posameznih vrst prometa. 

Tekstualni in grafični del se med seboj dopolnjujeta.  

Vsi podatki so izdelani in predani tudi v aktivnih oblikah.  
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1.4 Nadaljnji koraki prometnega načrta  

1.4.1 Uporaba  

Prometni načrt je strokovna podlaga, ki: 

 služi pri odločitvah in usmerjanju posegov pri urejanju cest, 

 služi kot podlaga za pripravo proračuna in določitev prioritet, 

 služi kot podlaga za komunikacijo s krajani, 

 služi kot usmeritev pri izdelavi OPPN-jev.  

Prometni načrt je korak, ki bi logično sledil izdelani celostni prometni strategiji mesta (CPS). Ker pa se  
dokumenta vsebinsko dopolnjujeta in nadgrajujeta, predstavlja odlično izhodišče za pripravo CPS. Izdelava CPS 
je hkrati priložnost, da se vsebina prometnega načrta ustrezno skomunicira z najširšo javnostjo.  

Smiselno bi bilo, da se vsebine v pregledni tabeli nadgradijo s finančnimi ocenami posegov in časovno 
komponento predvidene izvedbe, s čimer bi bil narejen pomemben korak proti cilju - vključitve posegov v 
proračun.  S tem bi se povečala transparentnost pri odločanju, pripomoglo pa bi tudi k racionalnejšemu 
načrtovanju. 

1.4.2 Pravna oblika 

Ker prometni načrt nima neposredne zakonske podlage, tudi še ni določeno, v kolikšni meri bo vpet v občinske 
pravne akte. Nekatere vsebine je vsekakor smiselno vključiti v občinske pravne akte, predvsem tiste, ki se že 
delno urejajo z občinskimi predpisi kot na primer parkirna politika in javni potniški promet. Idealno bi bilo, če bi 
se prometni načrt skozi občinske pravne akte formaliziral do te mere, da bi postal iz vidika usmeritev obvezujoč 
za poseganje v prometni prostor, kar bi omogočilo doslednejšo izboljšavo stanja.  

1.4.3 Ažuriranje  

Prometni načrt je dokument, ki se mora dopolnjevati. Predvsem v delu konfliktov in ukrepov nima narave 
končnega dokumenta. Potrebno ga bo ciklično nadgrajevati, tako z doslednim ažuriranjem stanja, 
evidentiranjem konfliktov in izvedenimi izboljšavami. Samo ažuren dokument bo ohranil in nadgrajeval svojo 
vrednost. Brez stalnega ažuriranja bo prometni načrt že čez leto le še ena strokovna podlaga brez prave 
uporabne vrednosti. 

1.4.4 Interaktivna komunikacija s krajani 

Izdelan prometni načrt predstavlja izhodiščno stanje, ki omogoča nadaljnji diskurz z javnostjo. Konfliktne točke 
na področju prometa stalno vznikajo, na drugi strani jih izvedene rešitve stalno rešujejo. Evidentiranje 
problemov, ki jih zaznajo krajani ter odziv nanje, sta bistvenega pomena pri vzpostavitvi učinkovitega reševanja 
problematike. Za lažje doseganje tega cilja je smiselno prometni načrt predstaviti kot interaktivno spletno 
mesto, na katerem lahko krajani evidentirajo konfliktne točke, ki jih zaznajo ali podajo predloge glede rešitev.  

1.5 Česa prometni načrt ne obsega 

Prometni načrt ne obsega: 

 načrtovanja novih prometnih površin,  

 projektiranja ukrepov, 

 načrtovanja prometne signalizacije, 

 načrtovanje javnega potniškega prometa,  

 oblikovanja parkirne politike. 
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1.6 Območje 

V nalogi je zajeto širše mestno območje Nove Gorice, natančneje urbani deli naselij Nova Gorica, Solkan, 
Kromberk, Pristava in Rožna Dolina.  

 

 

Slika 1:  Območje obdelave 
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2 VHODNI PODATKI 

Pri izdelavi Prometnega načrta so bili pridobljeni, pregledani in smiselno upoštevani sledeči vhodni podatki: 

 geodetski podatki, 

 stanje na terenu, 

 izdelane in s strani naročnika predane projektne dokumentacije, 

 izdelane in s strani naročnika predane strokovne podlage ter druga gradiva, 

 prejete pobude in pripombe krajevnih skupnosti in občine. 

2.1 Geodetske in druge podlage 

Podatki, ki smo jih uporabili za podlago pri kartografskem delu Prometnega načrta, so  

 podatki Geodetske uprave 

 zemljiško katastrski prikaz (ZKP), 

 kataster stavb, 

 register prostorskih enot (RPE), 

 podatki mestne občine Nova Gorica 

 banka cestnih podatkov (BCP). 

Kartografsko gradivo v pdf obliki je pripravljeno v merilu 1:10.000, posamezni izseki pa v merilu 1:5.500. 

2.2 Teren  

Za potrebe izdelave načrta so bile uporabljene uradne evidence, vendar te za prikaz dejanskega stanja niso 
zadostovale. Za ustrezen prikaz stanja je bilo na terenu potrebno zajeti predvsem podatke, ki se nanašajo na 
prikaz omrežja pešpoti (poteki, prehodi za pešce, uporabniki poti), osvetljenosti, omejitve hitrosti ter števila in 
lokacije parkirnih mest. Zajemali so se tudi nekateri drugi podatki. 

V analitičnem delu naloge so se na terenu zajemali predvsem podatki, ki se nanašajo na evidenco konfliktnih 
točk. 

2.3 Obstoječa projektna dokumentacija 

Karta 1 - Karta prikazuje obstoječo projektno dokumentacijo. 

Projektna dokumentacija, ki je bila povzeta kot obstoječe stanje ali načrtovano stanje, je prikazana na karti 
1. 

Pri pripravi podlag za izdelavo Prometnega načrta je bilo pridobljeno večje število projektnih dokumentacij. 
Nekatere dokumentacije so se nanašale na že izvedene projekte, nekatere pa na načrtovane. 

Projekte, ki so že izvedene, ampak še niso vključeni ter razvidni iz ZKP (zemljiški katastrski prikaz), smo v 
podlage smiselno povzeli in jih prikazovali kot stanje. 

Projekte, ki so projektirani na nivoju IDZ ali natančneje (IDZ, IDP, PGD, PZI), vendar še niso izvedeni, smo pri 
izdelavi naloge upoštevali kot načrtovano, vendar že potrjeno vsebino. 
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1 

Celovita prenova 
Magistrale na 
odseku med 
nebotičnikom in 
Jelinčičevo ulico 

IDZ mar 2013 ARCO d.o.o. DWG DA načrtovano 

2 

Kolesarska povezava 
CROCTAL – EU 
projekti na relaciji 
Solkan – Nova 
Gorica; Erjavčeva, 
Gradnikova brigada, 
Žabji kraj, Šolska, 
most v Brda 

IDZ nov 2011 Evroinvest d.o.o. DWG DA 

načrtovano,  
Gradnikove 
brigade 
izvedeno 

3 
Rekonstrukcija 
Prvomajske ceste v 
Novi Gorici 

PZI dec 2008 BO–MO s.p. DWG DA načrtovano 

4 

BIMOBIS – 
kolesarska 
mobilnost med 
Slovenijo in Italijo,  
Situacija prometne 
ureditve Lavričeva 
ulica 

PZI sep 2013 IPOD d.o.o. PDF povzeto 
izvedeno 
 

5 

BIMOBIS – 
kolesarska 
mobilnost med 
Slovenijo in Italijo, 
Situacija prometne 
ureditve za 
Cankarjevo ulico 

PZI okt 2013 IPOD d.o.o. PDF povzeto načrtovano 

6 

BIMOBIS – 
kolesarska 
mobilnost med 
Slovenijo in Italijo, 
Ureditev kolesarskih 
stez ob Vojkovi ulici 

PZI okt 2013 IPOD d.o.o. DWG DA načrtovano 
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7 

BIMOBIS – 
kolesarska 
mobilnost med 
Slovenijo in Italijo,  
Kolesarske steze 
Gorica – Nova 
Gorica – Solkan, 
odsek Gradnikove 
brigade 

PID nov 2013 IPOD d.o.o. DWG DA izvedeno 

8 
Ureditev lokalne 
ceste Žabji kraj – 
Ščedne 

IDP jul 2013 Projekt d.d. DWG 
ni 
povzeto 

načrtovano, 
posredovan 
le presek in 
geodetski 
posnetek 
stanja pred 
izvedbo 

9 Južna športna pot PGD sep 2012 UBI studio d.o.o. DWG DA načrtovano 

10 
Ureditev ulice 
Milojka Štrukelj 

PZI 2014 IPOD d.o.o. DWG DA izvedeno 

11 
Ulica Ludvika 
Slokarja 

PZI dec 2012 IPOD d.o.o. DWG DA izvedeno 

Popis projektnih dokumentacij, ki so vključeni v kartografski del kot podlaga ali načrtovano Tabela 1:  
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2.4 Strokovne podlage in druga gradiva 

Ostala gradiva, ki smo jih prejeli s strani naročnika, so bila različno upoštevana. Nekatere vsebine kot na primer 
Načrt talnega taktilnega sistema, Predlog optimizacije za javni potniški promet v MONG in OŠV in podlage 
varnih pešpoti do osnovnih šol so bile smiselno povzete v načrt. Druge vsebine so služile tako pri prikazu stanja, 
presoji določitve tipov cest kot tudi pri odločitvah glede ukrepov. 

ZAP. ŠT. IME PROJEKTA/OBJEKT 
VRSTA 
DOKUMENTACIJE 

DATUM 
IZDELAVE 

IZDELOVALEC 
OBLIKA 
PREJETEGA 
PODATKA 

1 Načrt talnega taktilnega 
sistema za osebe z okvaro 
vida v ožjem mestnem 
središču mesta Nova Gorica 
in za cesto IX. Korpusa v 
Solkanu 

strokovna podlaga nov 2012 ADKRAJINE d.o.o. DWG 

2 Predlog optimizacije za javni 
potniški promet v Mestni 
občini Nova Gorica in Občini 
Šempeter Vrtojba 

Končno poročilo Dec 2014 Prometnotehniški 
inštitut, 
Igea d.o.o., 
UL FGG, PTI, ZRC 
SAZU 

DWG 

3 Načrt omrežja kolesarskih 
poti na območju MONG 

Strokovna podlaga Nov 2013 Studio UR.A.D. DWG 

4 Parkirišča MONG evidenca 2014 MONG DWG 

5 Predlogi za varnejšo in 
optimalno prometno ureditev 
MONG – varne pešpoti za OŠ 
Fran Erjavec 

Strokovna podlaga 2014 – 2015 MONG DOC, PDF 

6 Vertikalna prometna 
signalizacija za vodenje 
tovornega prometa v Novi 
Gorici 

Strokovna podlaga Feb 2014 NARIS Nataša 
Rijavec s.p. 

PDF 

7 Analiza obstoječega stanja 
parkirnih površin v Novi 
Gorici – idejna rešitev 
posameznih sklopov 

IDZ Okt 2006 Studio UR.A.D. PDF 

8 Analiza parkirnih možnosti in 
potreb v Novi Gorici 

Strokovna podlaga Nov 2004 PNZ d.o.o. PDF 

9 Prometna študija mesta Nova 
Gorica 

Strokovna podlaga Okt 2006 PNZ d.o.o. PDF 

10 Prometna študija mesta Nova 
Gorica 

Strokovna podlaga Maj 2010 Trafcons d.o.o. PDF 

11 Ugotovitve in predlagane 
rešitve v zvezi z ureditvijo 
intervencijskih poti v mestu 
Nova Gorica 

   Tiskano 
gradivo 

12 Projektna naloga 
Upravičenost gradnje garažne 

Projektna naloga Apr 2012 PIRAMIDA, Zlata 
Kleindist s.p. 

Tiskano 
gradivo 
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ZAP. ŠT. IME PROJEKTA/OBJEKT 
VRSTA 
DOKUMENTACIJE 

DATUM 
IZDELAVE 

IZDELOVALEC 
OBLIKA 
PREJETEGA 
PODATKA 

hiše Travnik Nova Gorica 

13 Prometna ureditev ulic v 
Solkanu – dopolnjeno 
17.4.2014 

IDZ Avg 2014 IPOD d.o.o. Tiskano 
gradivo 

14 Cenitev – Parkirišča Nova 
Gorica – modra cona 

Cenitev Nov 2010 Franc Pintar tiskano 
gradivo 

Popis strokovnih podlag in drugih gradiv, uporabljenih pri izdelavi projekta Tabela 2:  

2.5 Pobude  

Kot vhodni podatek za izdelavo načrta smo prejeli tudi konkretne konfliktne točke in pobude za urejanje s strani 
krajevnih skupnosti. Dodatne pobude so bile podane in obravnavane na podlagi predstavitve prometnega 
načrta. Pobude in konflikti so bili kritično presojani in vključeni v načrt na podlagi strokovnih izhodišč. 

Prometni načrt naj bi bil živ dokument, ki se stalno nadgrajuje. Ena od aktivnih vsebin so pobude. Na podlagi 
teh se evidentirajo konflikti in predvidijo ukrepi. Pobude, ki bodo bile podane v bodoče, naj bi bile evidentirane 
v ločenem podatkovnem sloju in vključene v aktivno bazo načrta. Na pobude se bo potrebno redno (sprotno ali 
ciklično) odzivat, jih presojat in smiselno vključevat v podatke konfliktov in ukrepov. 

Priporočamo vzpostavitev aktivne spletne platforme, ki omogoča lažjo vključitev javnosti.  

V tabeli št. 3 so prikazane prejete pobude KS  in zavzeta stališča do pobud (ukrepi).  

ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

1 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Ulica Bratov Hvalič 
Možen, vendar se prednostno 
razmisli o drugih ukrepih. 
Predvidena je cona 30. 

2 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Ulica Bratov Hvalič 
Možen, vendar se prednostno 
razmisli o drugih ukrepih. 
Predvidena je cona 30. 

3 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Ulica Bratov Hvalič 
Možen, vendar se prednostno 
razmisli o drugih ukrepih. 
Predvidena je cona 30. 

4 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Ulica Bratov Hvalič 
Možen, vendar se prednostno 
razmisli o drugih ukrepih. 
Predvidena je cona 30. 

5 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Ulica V. Vodopivca – 
vrtec 

Neustrezen. 

Dvignjena ploščad. 

6 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Prvomajska ulica 

Neustrezen. 

Potrebna ureditev celotnega 
odseka. 

Možen ukrep npr zoženje profila. 
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ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

7 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Ledine Neustrezen. 

8 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Rejčeva ulica 
Neustrezen. 

Cona umirjenega prometa 

9 
pobuda za ukrep umirjanja prometa - 
grbine 

Vojkova cesta 

Neustrezen. 
Potrebno projektno preveriti 
celoten odsek. 
Možen ukrep na primer omejitev 
hitrosti. 

Pobude KS Tabela 3:  

2.6 Ovire in problemi pri izdelavi prometnega načrta iz vidika 
vhodnih podatkov 

Nekatere vsebine načrta ostajajo še nedorečene ali pomanjkljive. Posamezni podatki, ki bi morali biti na 

razpolago za učinkovito izdelavo prometnega načrta, niso še izdelani. Pri pridobivanju podatkov in nastavljanju 

naloge smo zaznali predvsem sledeče problematike, ki bi jih bilo smotrno v bodoče izboljšati: 

 Problematične so predvsem pomanjkljive evidence parkirišč in pešpoti. Priporočljivo bi bilo izdelati 

kataster teh vsebin (uradni popis zemljišč na določenem območju glede na obliko, obseg, kakovost, 

kulturo, posestništvo). Podatki, ki smo jih vzpostavili na podlagi terena, ne morejo imeti enakega 

nivoja in zanesljivosti kot ga ima kataster. 

 Občina ne razpolaga z evidenco prometne signalizacije. Evidenco bi bilo potrebno izdelati. 

 Kot slabost se je izkazal nabor prejetih izvedbenih dokumentov, ki smo jih uporabili kot vsebinsko in 

grafično podlago pri načrtu. Nekateri dokumenti so bili predani v neaktivni grafični obliki in kot taki za 

neposredno uporabo v grafičnem delu neuporabni. Z namenom smiselne uporabe naročenih načrtov 

in projektov priporočamo, da se pri vseh takšnih naročilih zahteva predaja dokumentov tudi v aktivni 

grafični obliki  (oblike zapisa .dwg, .shp, .mdb,…), ki naj bodo geolocirani.  

 Pri pridobivanju izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag se je kot slabost izkazala občinska 

evidenca teh dokumentov, saj je nejasno ali smo uspeli pridobiti vsa izdelana gradiva. 



Prometni načrt širšega mestnega območja Nove Gorice 

 

18 I 79  

 
 

3 URBANISTIČNI TIPI CEST V ŠIRŠEM MESTNEM 
PROSTORU NOVE GORICE 

Javne ceste znotraj širšega mestnega območja Nove Gorice so razvrščene na urbanistične tipe cest glede na 
njihovo vlogo v urbanem prostoru. Delimo jih na štiri glavne tipe: 

 ceste tipa A – mestna obvoznica, 

 ceste tipa B – mestne arterije, 

 ceste tipa C – pomembne mestne ceste, 

 ceste tipa D – dovozne mestne ceste. 

Glede na urbanistični tip ceste se prometnicam določa lastnosti na sledečih področjih: 

 uporabniki, 

 dovoljena hitrost, 

 tipski prečni profil, 

 parkiranje, 

 JPP, 

 tovorni promet, 

 načini umirjanja prometa, protihrupni ukrepi, 

 priključki. 

Tipski profili so podani opisno, za ceste tipa C je dodatno podanih nekaj izrisov možnih profilov. 

Dimenzije in elemente predlaganih tipskih prečnih profilov cestišča se smiselno prilagodi situaciji v prostoru. 
Cestni profil se praviloma prilagaja tako, da se na račun širine posameznih pasov ohranjajo vse vrste 
načrtovanega prometnega omrežja razen parkiranja. V primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se 
najprej v sprejemljivem obsegu zmanjša širina vozišča, zatem zelenega pasu, kolesarske steze in nazadnje 
pločnika. Če to ni mogoče, se na prometnicah najprej izključi zeleni pas in nato kolesarske steze, pri malo-
prometnih cestah pa se zeleni pas ohranja, kolesar pa se vodi po cestišču. 

Omejitve hitrosti so priporočilne. Omejitev je lahko tudi drugačna, praviloma strožja, če tako narekuje 
konkretna situacija v prostoru. 

Lastnosti vezane na usmerjanje tovornega prometa povejo, na katere prometnice se tovorni promet usmerja. 
Če je navedeno, da prometnica ni namenjena tovornemu prometu, to pomeni, da nanjo ne usmerjamo 
tovornega prometa in da poskušamo pri načrtovanju prostora ob take prometnice umeščati dejavnosti, ki ne 
generirajo takšnega prometa.  

Predlagana razvrstitev ne pomeni, da posamezna cesta že danes dosega želen nivo, določen v lastnostih za 
posamezen tip ceste. Navedene lastnosti predstavljajo želeno končno stanje na posamezni prometnici. Prav v 
primerih, ko prometnica še ne dosega želenega nivoja, je urbanistični tip ceste pomembno izhodišče pri 
odločitvah o urejanju ceste. 

Določitev tipov cest ne odraža: 

 administrativne kategorizacije cest (lokalna cesta, zbirna mestna cesta,…), 

 lastništva cest (občinska, državna). 

 

Karta 2 - Karta prikazuje določitev urbanističnih tipov mestnih cest. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 2. 
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3.1 Ceste tipa A – mestna obvoznica 

Mestna obvoznica je cesta, ki poteka izven naselja. Namenjena je osebnemu in tovornemu motornemu 
prometu in ima funkcijo vodenja daljinskega (tranzitnega) prometa po robu urbanega območja. 

 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA A 

UPORABNIKI 
Omejitev za pešce in kolesarje - dovoljeno le njihovo kontrolirano vodenje v 
smislu prečkanja ceste 

DOVOLJENA HITROST do 90 km/h 

TIPSKI PREČNI PROFIL 
Dvosmerna cesta, levi zavijalni pasovi. 
Brez pločnikov, kolesarske steze in zelenega pasu. 

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP JPP prisoten. Na cesti ni postajališč JPP. 

TOVORNI PROMET Cesta je namenjena tovornemu prometu brez omejitev. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni le sistemski in regulativni ter 
opozorilne naprave. 

PROTIHRUPNI UKREPI Možni ukrepi na nivoju hrupa in na vmesni točki (protihrupni nasipi in ograje). 

PRIKLJUČKI Ni dopustno. 

Lastnosti ceste tipa A Tabela 4:  

Elemente mestne obvoznice ima obvoznica Solkan. 
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3.2 Ceste tipa B – mestne arterije 

Mestne arterije so mestne vpadnice in ceste, namenjene povezovanju mestnih območij in mestnih četrti 
oziroma okoliških naselij. Primarna funkcija mestne arterije je, da vodi prometne tokove motornih vozil iz 
daljinskih cest v urbano območje.  

3.2.1 Mestna arterija, tip B1 

Mestne arterije tipa B1 so mestne vpadnice. Gre za prometno najbolj obremenjene ceste na območju mesta 
(nad 15.000 PLDP).  

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA B1 

UPORABNIKI 
Vse vrste motornega prometa. 
Pešce in kolesarje naj se vodi ločeno od cestišča. Dovoljeno le njihovo 
kontrolirano vodenje v smislu prečkanja ceste. 

DOVOLJENA HITROST 
90 km/h, nevarna prečkanja in mešanja s peš potmi ter znotraj urbaniziranih 
delov 70 km/h, znotraj naselja 50 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta.  
Brez pločnikov in kolesarske steze. Pešce in kolesarje se vodi ob vzporednih, 
manj obremenjenih cestah. V kolikor to ni mogoče, se vodenje uredi skladno s 
predpisi (npr kolesarska steza ob cesti mora biti ločena z varnostno ograjo ali 
imeti minimalni varnostni odmik 1,5 m ali drug dovoljen način). 
Križanja peš in kolesarskih poti s prometnicami naj bodo izven nivojska (npr 
podhodi), semaforizirana pa samo v križiščih.  

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP 
JPP prisoten. Postajališča JPP le izjemoma, takrat v nišah. Peš dostop do njih naj 
bo kontroliran in le za potnike (do postajališča). 

TOVORNI PROMET Cesta je namenjena tovornemu prometu brez omejitev. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni le sistemski in regulativni ter 
opozorilne naprave.  

PROTIHRUPNI UKREPI Možni ukrepi na viru hrupa. Na vmesni točki možni le protihrupni nasipi. 

PRIKLJUČKI 
Mestne arterije imajo omejeno priključevanje pod posebnimi pogoji, ki jih 
določajo predpisi s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja 
cestnih priključkov. Individualno priključevanje ni dopustno. 

Lastnosti ceste tipa B1 Tabela 5:  

Skladno s tipom B1 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA B1 DOSEGA / NE DOSEGA 

KROMBERŠKA VPADNICA OD RAZCEPA NA AJŠEVICI DO KRIŽIŠČA PRI 
INDUSTRIJSKI CONI KROMBERK 

DELNO 

VOJKOVA CESTA OD KROŽIŠČA PRI QLANDIJI DO PREDORA PANOVEC DELNO 

VIPAVSKA CESTA OD PREDORA PANOVEC DO RONDOJA ROŽNA DOLINA DA 

ODCEP OD RONDOJA ROŽNA DOLINA PROTI ŠEMPETRU – ŠEMPETRSKA 
OBVOZNICA (G2 103/1447) 

DA 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom B1 Tabela 6:  
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3.2.2 Mestna arterija, tip B2 

Mestne arterije tipa B2 so cestne povezave regijskega pomena, ki potekajo po robovih območja obdelave. So 

manj prometno obremenjene kot tip B1. 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA B2 

UPORABNIKI 
Vse vrste motornega prometa.  
Pešce in kolesarje se vodi ločeno od cestišča. Dovoljeno le njihovo kontrolirano 
vodenje v smislu prečkanja ceste ali v krajših odcepih vzdolž ceste. 

DOVOLJENA HITROST 
Do 90 km/h, nevarna prečkanja in mešanja s peš potmi 70 km/h, znotraj 
urbaniziranih delov 50 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta.  
Brez pločnikov in kolesarske steze, razen v urbaniziranih delih. Pešce in kolesarje 
se vodi ob vzporednih, manj obremenjenih cestah. V kolikor to ni mogoče, se 
vodenje uredi skladno s predpisi (npr kolesarska steza ob cesti mora biti ločena z 
varnostno ograjo ali imeti minimalni varnostni odmik 1,5 ali drug dovoljen 
način). 

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP JPP je prisoten. Postajališča JPP v nišah, kontroliran dostop za potnike. 

TOVORNI PROMET Cesta je namenjena tovornemu prometu brez omejitev. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski in regulativni ter 
opozorilne naprave. V območju naselja in pred naselji so možne zožitve in 
izjemoma razmejitve vozišč. 

PROTIHRUPNI UKREPI Možni ukrepi na viru hrupa in na vmesni točki (protihrupni nasipi). 

PRIKLJUČKI 
Mestne arterije imajo omejeno priključevanje pod posebnimi pogoji, ki jih 
določajo predpisi področja načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja 
cestnih priključkov. Individualno priključevanje ni dopustno.  

Lastnosti ceste tipa B2 Tabela 7:  

 

Skladno s tipom B2 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA B2 DOSEGA / NE DOSEGA 

CESTA R2 444 SELO – NOVA GORICA, ODSEK MED ROŽNO DOLINO IN AJŠEVICO  NE 

CESTA R2 444 SELO – NOVA GORICA, ODSEK V ROŽNI DOLINI (G2 103/0438) OB 
ŽIDOVSKEM POKOPALIŠČU 

DA 

CESTA V BRDA (R2 402/1426) NE 

CESTA PO SOŠKI DOLINI (G2 103/1009) DA 

CESTA PROTI TRNOVSKO BANJŠKI PLANOTI (R3 608/1067) DA 

ODSEK V SOLKANU MED MOSTOM IN CESTO PO SOŠKI DOLINI (R2 402/1010) DA 

Prometnice, ki se urejajo s tipom B2 Tabela 8:  
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3.2.3 Mestna arterija, tip B3 

Mestne arterije tipa B3 potekajo skozi gosto poseljena območja in so namenjene vsem vrstam prometa. 

Vodenju pešcev in kolesarjev je zaradi mešanja vseh vrst prometa tu potrebno posvečati večjo pozornost.  

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA B3 

UPORABNIKI Prisotne vse vrste uporabnikov. 

DOVOLJENA HITROST 50 km/h 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta.  
Priporočen dvostranski zeleni pas, če ni mogoče vsaj enostranski drevored. 
Pešci in kolesarji vodeni fizično (višinsko) ločeno in geometrijsko nemoteno.  
Kolesarji vodeni obojestransko enosmerno, izjemoma  enostransko dvosmerno. 
Med voziščem in kolesarsko stezo vedno zeleni pas. Priporočeno drevored, 
takrat minimalne širine 0,75 m.  

PARKIRANJE Ob cesti ni parkirnih površin. 

JPP JPP prisoten. Na cesti so postajališča JPP v nišah. 

TOVORNI PROMET 
Cesta omogoča prevoznost tudi tovornemu prometu (težjemu od 7,5 t oziroma 
tovornemu vozilu s priklopnikom). 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni ukrepi, 
opozorilne naprave, zožitve vozišča, izjemoma razmejitve smernih vozišč. 

PROTIHRUPNI UKREPI 
Možni le ukrepi na viru hrupa (tekstura vozišča) in posredno kot ukrepi 
umirjanja prometa.  

PRIKLJUČKI 

Mestne arterije imajo omejeno priključevanje pod posebnimi pogoji, ki jih 
določajo predpisi področja načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja 
cestnih priključkov.  
Vzvratna vožnja iz priključka na mestno arterijo ni dopustna. 
Individualno priključevanje je pogojno dopustno: kjer je na mestni arteriji 
možno polkrožno obračanje se promet v priključku vodi po principu »desno – 
desno«. 
Vhodna vrata ograj se morajo odpirati na notranjo stran priključka, lahko pa so 
drsna. Vrata morajo biti vedno odmaknjena od zunanjega roba cestišča za 
dolžino merodajnega tipskega vozila.  

Lastnosti ceste tipa B3 Tabela 9:  

Skladno s tipom B3 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA B3 DOSEGA / NE DOSEGA 

LAVRIČEVA ULICA DA 

PRVOMAJSKA ULICA  NE 

KOLODVORSKA MED CESTO IX. KORPUSA IN ŽELEZNIŠKO POSTAJO NE 

CESTA IX. KORPUSA OD KRIŽANJA S PRVOMAJSKO DO MEJNEGA PREHODA  NE 

VOJKOVA MED KROŽIŠČEM KROMBERŠKA IN KRIŽIŠČEM Z LAVRIČEVO DELNO 

VOJKOVA NA ODSEKU MED KROŽIŠČEM PRI QLANDIJI IN KROŽIŠČEM KROMBERŠKA DA 

KROMBERŠKA VPADNICA MED KROŽIŠČEM KROMBERŠKA IN HRASTOM DELNO 
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PROMETNICE TIPA B3 DOSEGA / NE DOSEGA 

ULICA TOLMINSKIH PUNTARJEV NE 

VIPAVSKA - ODSEK OD ZAČETKA NASELJA IZ SMERI AJŠEVICE DO ODCEPA CESTE G2 NE 

CESTA PROTI PODMARKU (LC 41401) DA 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom B3 Tabela 10:  

3.2.4 Mestna arterija, tip B4 

Povezovalne ceste so namenjene prometni povezavi med naselji oziroma deli naselij znotraj območja obdelave 
vendar izven goste poselitve. 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA B4 

UPORABNIKI 
Prisotne vse oblike uporabnikov.  
Pešce se vodi ločeno od cestišča. Dovoljeno njihovo kontrolirano vodenje v 
smislu prečkanja ceste ali v krajših odcepih vzdolž ceste. 

DOVOLJENA HITROST 50 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta. 
Kolesarje in predvsem pešce se vodi ob vzporednih, manj obremenjenih cestah. 
V kolikor to ni mogoče, se vodenje pešcev in kolesarjev obravnava kot 
udeležence v prometu skladno s predpisi. 

PARKIRANJE Parkiranje ob cesti ni možno.   

JPP JPP prisoten. Postajališč JPP se ne predvidi. 

TOVORNI PROMET 
Ceste niso namenjene tovornemu prometu težjemu od 7,5 t oziroma tovornemu 
vozilu s priklopnikom. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni, opozorilne 
naprave, zožitve vozišča, izjemoma razmejitve smernih vozišč. 

PROTIHRUPNI UKREPI ---  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje je dovoljeno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati 
na notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. Vrata morajo biti vedno 
odmaknjena od zunanjega roba cestišča za dolžino merodajnega tipskega vozila. 

Lastnosti ceste tipa B4 Tabela 11:  

Skladno s tipom B4 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA B4 DOSEGA / NE DOSEGA 

KOSTANJEVIŠKA CESTA  
 

DELNO 

CESTA V LOKE - OD BLOKOV NA ULICI V. VODOPIVCA DO AJŠEVICE (LC 284121) DELNO 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom B4 Tabela 12:  
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3.3 Ceste tipa C – pomembne mestne ceste 

Pomembne mestne ceste so namenjene zbiranju in povezovanju prometa iz posameznih območij mesta na 
mestne arterije. Ker potekajo po robovih ali znotraj gosto poseljenih sosesk, je potrebno zmanjšati negativen 
vpliv prometa na okoliške prebivalce. Imajo pomembno vlogo v socialnem življenju krajanov.  

3.3.1 Pomembna mestna cesta, tip C1 

Pomembne mestne ceste tipa C1 so reprezentančne ulice mesta, kjer se zaradi velike gostote stanovalcev 
odvija gost peš in kolesarki promet.  

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C1 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov. 

DOVOLJENA HITROST 50 km/h, manj v okolici šol in vrtcev. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna cesta.  
Obvezen zeleni pas, priporočen dvostranski zeleni pas z drevoredno zasaditvijo. 
Priporočena širina zelenega pasu je 1,5 m ali več. Minimalna širina zelenega 
pasu je 0,75 m. 
Pešci in kolesarji vodeni fizično (višinsko) ločeno in geometrijsko nemoteno.  
Kolesarji vodeni obojestransko enosmerno, izjemoma  enostransko dvosmerno. 
Med voziščem in kolesarsko stezo priporočen zeleni pas.  
Minimalna širina voznega pasu je 2,75 m, priporočljivo 3,0 m. 
Minimalna širina enosmerne kolesarske steze je 1,5 m (vključuje tudi varnostni 
širini 2x0,25 m). Minimalna širina dvosmerne kolesarske steze je 2,5 m. 

PARKIRANJE 

Ob cesti dovoljene bočne (vzdolžne) parkirne površine. Parkirne površine so 
minimalne širine 2,5 m. 
Drugačne vrste parkiranja dovoljene, če so razviti vsi zahtevani elementi 
prečnega profila. 

JPP JPP prisoten. Postajališča JPP so lahko na vozišču, priporočljivo pa v niši. 

TOVORNI PROMET 
Cesta ni namenjena tovornemu prometu, težjemu od 7,5 t ali tovornim vozilom 
s priklopnikom. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 

Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni ukrepi, 
opozorilne naprave, zožitve vozišča, izjemoma razmejitve in zamiki smernih 
vozišč in dvignjene ploščadi v območju šol in vrtcev ali drugih občutljivih 
prečkanj. 

PROTIHRUPNI UKREPI 
Možni le ukrepi na viru hrupa (tekstura vozišča) in posredno kot ukrepi 
umirjanja prometa.  

PRIKLJUČKI 

Pomembne mestne ceste imajo omejeno priključevanje pod posebnimi pogoji, 
ki jih določajo predpisi s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje in 
vzdrževanja cestnih priključkov.  
Individualno priključevanje je pogojno dopustno. Kjer je na pomembni cesti 
možno polkrožno obračanje, se promet v priključku vodi po principu »desno – 
desno«. 
Vhodna vrata ograj se morajo odpirati na notranjo stran priključka, lahko pa so 
drsna. Vrata morajo biti vedno odmaknjena od zunanjega roba cestišča za 
dolžino merodajnega tipskega vozila.  

Lastnosti ceste tipa C1 Tabela 13:  
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Skladno s tipom C1 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA C1 DOSEGA / NE DOSEGA 

KIDRIČEVA, RAZEN NA OBMOČJU MED ERJAVČEVO IN JELINČIČEVO NE 

UL. GRADNIKOVE BRIGADE  DA 

CANKARJEVA ULICA NE 

DELPINOVA ULICA NE 

KOLODVORSKA NE 

ERJAVČEVA ULICA DA 

JELINČIČEVA ULICA DA 

VOJKOVA MED PRIKLJUČKOM LAVRIČEVE IN IX. KORPUSOM NE 

VIPAVSKA CESTA  NE 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom  C1 Tabela 14:  

 

  

Slika 2:  TIP C1/1 – primer možne ureditve Slika 3:  TIP – C1/2 – primer možne ureditve 
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Slika 4:  TIP C1/2 – primer možne ureditve Slika 5:  TIP C1/2-3 – primer možne ureditve 

 

 

  

Slika 6:  TIP C1/2-4 – primer možne ureditve Slika 7:  TIP C1/3 – primer možne ureditve 
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3.3.2 Pomembne mestne ceste, tip C2 

So ceste, ki po urbani funkciji ustrezajo tipu ceste C1, vendar nimajo prostorskega potenciala, da bi vanj lahko 

umeščali celoten profil ceste tipa C1. Lahko pa so tudi ceste do pomembnejših mestnih območij. 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C2 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov. 

DOVOLJENA HITROST 50 km/h, izjemoma manj (šole, vrtci, obzidanost, drugo). 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ceste. 
Pešci vodeni višinsko ločeno po hodniku za pešce.  
Kolesarji vodeni obojestransko enosmerno s kolesarskim pasom ali, na manj 
prometno obremenjenih cestah (manj kot 2500 PLDP) po vozišču, dodatno 
označenim s talno signalizacijo.  
Priporočena drevoredna zasaditev.  

PARKIRANJE 

Parkiranje ob cesti ni dovoljeno.  
Izjemoma ob cesti dovoljene bočne (vzdolžne) parkirne površine, vendar ne na 
račun drugih elementov prečnega profila. Parkirne površine so minimalne širine 
2,5 m. 

JPP JPP prisoten. Postajališča JPP so lahko na vozišču, priporočljivo pa v niši. 

TOVORNI PROMET 
Cesta ni namenjena tovornemu prometu, razen za dostavo. Zagotovljena mora 
biti prevoznost za tipsko merodajno vozilo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski in regulativni ukrepi, 
opozorilne naprave, zožitve vozišča, izjemoma razmejitve in zamiki smernih 
vozišč in dvignjene ploščadi v območju šol in vrtcev. 

PROTIHRUPNI UKREPI 
Možni le ukrepi na viru hrupa (tekstura vozišča) in posredno kot ukrepi 
umirjanja prometa.  

PRIKLJUČKI 

Individualno priključevanje dopustno.  
Vhodna vrata ograj se morajo odpirati na notranjo stran priključka, lahko pa so 
drsna. Vrata morajo biti vedno odmaknjena od zunanjega roba cestišča za 
dolžino merodajnega tipskega vozila. 

Lastnosti ceste tipa C2 Tabela 15:  

Skladno s tipom C2 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA C2 DOSEGA / NE DOSEGA 

ULICA IX. KORPUSA OD PRVOMAJSKE DO ŠOLSKE NE 

ULICA ŠANTLOVIH NE 

PRI HRASTU DELNO 

ODCEP MED OBVOZNICO IN CESTO DAMBER (ŠČEDENSKA, VETRIŠČE) NE 

ULICA V. VODOPIVCA DELNO 

ŠEMPETRSKA CESTA NE 

POT NA PRISTAVO, DELNO KOSTANJEVIŠKA CESTA NE 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom C2 Tabela 16:  
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Slika 8: TIP – C2/2-3 – primer možne ureditve Slika 9: TIP – C2/2 – primer možne ureditve 

 

 

Slika 10: TIP – C1/4 – primer možne ureditve  
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3.3.3 Pomembne mestne ceste, tip C3 / območje omejene hitrosti 

Pomembne mestne ceste tipa C3 so območja, kjer so pešci in kolesarji izredno intenzivno prisotni, saj potekajo 
skozi center naselja ali po osi, ki povezuje vitalne dele mesta. Namen ureditve naj bo spodbujanje hoje in 
kolesarjenja, zmanjšanje prometnih nesreč in spodbujanje lokalnih, komercialnih dejavnosti. Motorni promet 
naj bo preko ureditev podrejen ostalim oblikam prometa. 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C3 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST Območje omejene hitrosti, cona 30 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Pešci vodeni višinsko ali drugače ločeno po hodniku za pešce. Prehodi pešcev 
čez cestišče označeni, a ne nujno z zebro. 
Kolesarji vodeni višinsko ali drugače ločeno, kjer pa za to ni prostora, se vodijo 
po vozišču. Vodenje se dodatno označi s talno signalizacijo. 
Kolesarji in pešci lahko imajo steze za mešan promet.  
Celotna širina ulice lahko enonivojska. 
Priporočen bogat zeleni pas. 
Priporočena bogata urbana oprema. 

PARKIRANJE 
Parkiranje ob cesti je možno izjemoma v vzdolžni smeri, vendar razredčeno in 
razpršeno. Parkiranje naj bo kratkotrajno. Parkiranje možno le, kjer se kljub 
temu lahko vodijo vse vrste udeležencev (in ne na njihov račun).  

JPP JPP prisoten. Postajališča JPP so lahko na vozišču. 

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu razen za dostavo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni,  zamiki osi 
(urbane ureditve), zožitve vozišča (urbane ureditve) in dvignjene ploščadi. 

PROTIHRUPNI UKREPI 
Možni ukrepi na viru hrupa (tekstura vozišča) in posredno kot ukrepi umirjanja 
prometa.  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje dopustno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati na 
notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. Vrata morajo biti vedno 
odmaknjena od zunanjega roba cestišča za dolžino merodajnega tipskega vozila. 

Lastnosti ceste tipa C3 Tabela 17:  

Skladno s tipom C3 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA C3 DOSEGA / NE DOSEGA 

KIDRIČEVA NA OBMOČJU MED ERJAVČEVO IN JELINČIČEVO NE 

REJČEVA MED PRVOMAJSKO IN CANKARJEVO ULICO NE 

UL IX. KORPUSA MED OBRAČALIŠČEM JPP  IN TRGOM J. SREBRNIČA  NE 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom C3 Tabela 18:  
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Slika 11: TIP – C3/1 – primer možne ureditve 

 

 

Vir:  http://www.fastcoexist.com/3037471/on-a-new-shared-street-in-

chicago-there-are-no-sidewalks-no-lights-and-no-signs 

 

Vir: www.civitasljubljana.si 

3.3.4 Pomembne mestne ceste, tip C4 / območje umirjenega prometa/ ureditev skupnega 
prometnega prostora 

Območje umirjenega prometa je območje v naselju, v katerem imajo pešci in kolesarji prednost pred motornimi 
vozili in je dovoljena igra otrok.  
Območje skupnega prometnega prostora je območje, kjer so vsi udeleženci v prometu enakopravni. 
Namen ureditve območja umirjenega prometa ali skupnega prometnega prostora je spodbujanje hoje, 
kolesarjenja, socialnega udejstvovanja, zmanjšanje prometnih nesreč in spodbujanje lokalnih, komercialnih 
dejavnosti.  
 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C4 

UPORABNIKI 
Prisotne vse oblike uporabnikov na celotni prometni površini. Na območju 
umirjenega prometa imajo pešci in kolesarji prednost. V primeru skupnega 
prometnega prostora so vsi udeleženci v prometu so enakopravni. 

DOVOLJENA HITROST Do 10 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ali enosmerne ceste. 
Celotna širina ulice je enonivojska brez predvidenih višinskih razlik med 
pločnikom oz kolesarskimi stezami in cestiščem. 
S strukturiranim tlakovanjem se predvidi vzorce, ki stimulirajo pešce k uporabi 
celotnega telesa ulice.  
Območje naj ima bogato hortikulturno ureditev in urbano opremo. 

PARKIRANJE 
Parkiranje ob cesti je možno v vzdolžni smeri, vendar razredčeno in razpršeno. 
Parkiranje naj bo kratkotrajno. 
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PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C4 

JPP JPP prisoten. Postajališč JPP se ne predvidi. 

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu razen za dostavo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA Umirjanje prometa dosežemo z urbanimi ureditvami. 

PROTIHRUPNI UKREPI --- 

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje dopustno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati na 
notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. Vrata morajo biti vedno odmaknjena 
od zunanjega roba cestišča za dolžino merodajnega tipskega vozila. 

Lastnosti ceste tipa C4 Tabela 19:  

Skladno s tipom C4 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA C4 DOSEGA / NE DOSEGA 

REJČEVA MED UL. GRADNIKOVE BRIGADE IN CANKARJEVO ULICO NE 

OBMOČJE »PLACA« V SOLKANU (TRG J. SREBRNIČA) NE 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom C4 Tabela 20:  

 

0  
Slika 12:  TIP  – C4 (skupni prometni prostor) 

  
Vir: https://zakaway.wordpress.com/category/cambridge/page/2/ 
 

 

Vir: http://architectureandplanning.dal.ca/planning/research/

moptheses/downloads/PLAN6000-2009/CM-

Independent_Project.pdf 

 

https://zakaway.wordpress.com/category/cambridge/page/2/
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3.3.5 Pomembna mestna cesta, tip C5 

Pomembne mestne ceste tipa C5 so prometnice, ki vodijo do stanovanjskih sosesk, vendar so hkrati ceste, ki 
zaradi vključenosti v širše omrežje opravljalo tudi tranzitno funkcijo. Pogosto so ob njih umeščene družbene ali 
druge funkcije do katerih je promet povečan (ciljno naravnan). 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA C5 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST 50 km/h, manj ob šolah, vrtcih in podobno. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ali enosmerne ceste. 
Pešci vodeni višinsko ločeno po hodniku za pešce. 
Kolesarji vodeni obojestransko enosmerno s kolesarskim pasom ali, na manj 
prometno obremenjenih cestah (manj kot 2500 PLDP) po vozišču, lahko z dodatno 
talno označbo za kolesarja. Priporočena drevoredna zasaditev. 

PARKIRANJE 
Parkiranje ob cesti je možno. Parkiranje ob funkcijah naj bo kratkotrajno. Parkiranje 
možno le, kjer se kljub temu lahko vodijo vse vrste udeležencev (in ne na njihov 
račun).   

JPP JPP je prisoten. Postajališča JPP so lahko na vozišču. 

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu razen za dostavo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni ukrepi, opozorilne 
naprave, zožitve vozišča,  razmejitve, zamiki smernih vozišč, dvignjene ploščadi v 
območju šol in vrtcev in drugih družbenih funkcij. 

PROTIHRUPNI UKREPI 
Možni ukrepi na viru hrupa (tekstura vozišča) in posredno kot ukrepi umirjanja 
prometa.  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje dopustno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati na 
notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. Vrata morajo biti vedno odmaknjena od 
zunanjega roba cestišča za dolžino merodajnega tipskega vozila. 

Lastnosti ceste tipa C5 Tabela 21:  

Skladno s tipom C5 se urejajo prometnice, navedene v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA C5 DOSEGA / NE DOSEGA 

ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ DELNO 

ŠOLSKA ULICA NE 

ULICA XXX. DIVIZIJE DELNO 

ULICA ŽABJI KRAJ NE 

ŠČEDENSKA CESTA V SOLKANU NE 

RUTARJEVA ULICA DA 

GREGORČIČEVA ULICA NE 

BAZOVIŠKA ULICA DA 

TRUBARJEVA ULICA  NE 

CESTA 15. SEPTEMBRA DA 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom C5 Tabela 22:  
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Slika 13:  TIP - C5/1 – primer možne ureditve Slika 14:  TIP - C5/3 – primer možne ureditve 

  

Slika 15:  TIP - C5/4 – primer možne ureditve Slika 16:   TIP - C5/2 – primer možne ureditve 
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3.4 Ceste tipa D – dovozne mestne ceste 

Dovozne urbane ceste so namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot v posameznih območjih mesta 
oziroma soseskah.  

3.4.1 Dovozna cesta do stanovanj, tip D1 

Dovozne ceste tipa D1 so dovozne ceste do zaključenih območij stanovanj. Namenjene so predvsem lokalnemu 
prebivalstvu in so zato njihov potencialni socialni prostor. 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D1 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST 
50 km/h, območja zaključenih stanovanjskih sosesk - območje omejene hitrosti, 
cona 30 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ali enosmerne ceste. 
Pešci vodeni višinsko ali drugače ločeno.  
Kolesarji vodeni po vozišču.  
Priporočena drevoredna zasaditev. 

PARKIRANJE Parkiranje ob cesti se lahko uredi.   

JPP JPP ni prisoten.  

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu razen za dostavo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA Vsi ukrepi, pri čemer se daje drugim ukrepom prednost pred grbinami. 

PROTIHRUPNI UKREPI ---  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje je dovoljeno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati 
na notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. 

Lastnosti ceste tipa D1 Tabela 23:  

 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D1 

Vse ulice, ki niso posebej naštete, spadajo med prometnice tipa D1 in se urejajo skladno z lastnostmi tipa D1. 

 

  

Vir: http://www.andrewalexanderprice.com/images/blog4-
10.jpg 

Vir: http://neighbourhoods.typepad.com/neighbourhoods/mt05_charl
otte_st_after_home_zone_credit_adriantrim_moricetownprojectman
ager.jpg 

http://www.andrewalexanderprice.com/images/blog4-10.jpg
http://www.andrewalexanderprice.com/images/blog4-10.jpg
http://neighbourhoods.typepad.com/neighbourhoods/mt05_charlotte_st_after_home_zone_credit_adriantrim_moricetownprojectmanager.jpg
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3.4.2 Dovozna cesta do družbenih in drugih funkcij, tip D2 

Dovozne ceste tipa D2 so namenjene dostopanju predvsem do družbenih funkcij.  

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D2 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST 50 km/h, kjer smiselno, območje omejene hitrosti - cona 30. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna ali enosmerna cesta. 
Pešci vodeni višinsko ali drugače ločeno.  Kolesarji vodeni obojestransko 
enosmerno s kolesarskim pasom ali po cestišču z dodatno talno označbo za 
kolesarja. Na odsekih z manj kot 2500 PLDP so kolesarji na vozišču.  

PARKIRANJE Parkiranje ob cesti je možno.   

JPP JPP ni prisoten.  

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu, razen za dostavo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA Vsi ukrepi, pri čemer se daje drugim ukrepom prednost pred grbinami. 

PROTIHRUPNI UKREPI ---  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje je dovoljeno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati 
na notranjo stran priključka, lahko so drsna. 

Lastnosti ceste tipa D2 Tabela 24:  

 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D2 in ne dosegajo načrtovanega nivoja, so prikazane v spodnji 

tabeli. 

PROMETNICE TIPA D2 DOSEGA / NE DOSEGA 

MIZARSKA ULICA NE 

U. GRADNIKOVE BRIGADE – ODCEP DO KULTURNEGA DOMA NE 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D2 Tabela 25:  

3.4.3 Dovozna cesta do rekreacijskih območij, tip D3 

Dovozne ceste tipa D3 so ceste, preko katerih dostopamo do rekreacijskih območij. 

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D3 

UPORABNIKI 
Prisotne vse oblike uporabnikov. Na določenih zaključenih območjih lahko 
območje umirjenega prometa - pešci in kolesarji imajo prednost pred motornim 
prometom. 

DOVOLJENA HITROST 
Območje omejene hitrosti – cona 30 km/h, na določenih zaključenih območjih 
lahko območje umirjenega prometa - do 10 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerne ali enosmerne ceste. 
Pešci vodeni višinsko ali drugače ločeno. Celotna širina ulice je lahko tudi 
enonivojska brez predvidenih višinskih razlik med pločnikom oz. kolesarskimi 
stezami in voziščem.  
Priporočena drevoredna zasaditev. 
Ob cestišču naj bo bogata urbana oprema, predvsem klopi. 
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PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D3 

PARKIRANJE Parkiranje ob cesti ni možno. 

JPP JPP ni prisoten.  

TOVORNI PROMET Cesta ni namenjena tovornemu prometu. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni,  zamiki 
smernega vozišča (urbane ureditve), zožitve vozišča (urbane ureditve), ploščadi. 

PROTIHRUPNI UKREPI ---  

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje je dovoljeno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati 
na notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. 

Lastnosti ceste tipa D3 Tabela 26:  

 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D3 so prikazane v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA D3 DOSEGA / NE DOSEGA 

STRELIŠKA DELNO 

POT NA BREG DELNO 

KEKČEVA POT NE 

ŠKRABČEVA CESTA DELNO 

VELIKA POT NE 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D3 Tabela 27:  

3.4.4 Dovozne ceste do industrijskih območij, tip D4 

Dovozne ceste tipa D4 so namenjene dostopanju do industrijskih območij.  

PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D4 

UPORABNIKI Prisotne vse oblike uporabnikov.  

DOVOLJENA HITROST 50 km/h. 

TIPSKI PREČNI PROFIL 

Dvosmerna ali enosmerna cesta. 
Pešci vodeni višinsko ločeno po hodniku za pešce.  
Kolesarje se vodi ob vzporednih, manj obremenjenih cestah. V kolikor to ni 
mogoče so vodeni obojestransko enosmerno s kolesarsko stezo ali kolesarskim 
pasom, na manj obremenjenih odsekih po vozišču. 

PARKIRANJE Parkiranje ob cesti ni možno.   

JPP JPP lahko prisoten. Postajališča JPP priporočljivo v nišah. 

TOVORNI PROMET 
Ceste so namenjene tudi tovornemu prometu. Zagotovljena mora biti 
prevoznost za tipsko merodajno vozilo. 

NAČINI UMIRJANJA PROMETA 
Med ukrepi za umirjanje prometa so ustrezni sistemski, regulativni,  opozorilne 
naprave, zožitve vozišča. 

PROTIHRUPNI UKREPI Možni ukrepi na viru hrupa (tekstura vozišča) in posredno kot ukrepi umirjanja 
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PODROČJE LASTNOSTI CESTE TIPA D4 

prometa. 

PRIKLJUČKI 
Individualno priključevanje je dovoljeno. Vhodna vrata ograj se morajo odpirati 
na notranjo stran priključka, lahko pa so drsna. 

Lastnosti ceste tipa D4 Tabela 28:  

 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D4 so prikazane v spodnji tabeli. 

PROMETNICE TIPA D4 DOSEGA / NE DOSEGA 

VELIKA POT (ZNOTRAJ OBRTNE CONE SOLKAN) DA 

UL. IX KORPUSA (ODCEP DO LIVARNE) DA 

VODOVODNA POT DA 

CESTA 25. JUNIJA (ODCEP MIMO KOMUNALE) DELNO 

INDUSTRIJSKA ULICA DA 

UL. V. VODOPIVCA DA 

VIPAVSKA (POD GRIČEM-MERKUR) DA 

Prometnice, ki se urejajo skladno s tipom D4 Tabela 29:  
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4 PEŠ PROMET 

Karta 3 - Karta obravnava področje peš prometa. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 3. 

4.1 Vsebina karte 3 

Na karti so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

 obstoječe površine za pešce 

 samostojna pešpot, 

 peš cone, 

 pločnik, 

 površine, kjer sta prisotna kolo in pešec na isti površini, 

 površine, kjer so prisotne vse vrste uporabnikov na isti površini, 

 prehodi in podhodi za pešce, 

 taktilne površine (vodenje slepih in slabovidnih) 

 predvidene vodilne linije ali drug elementi, 

 predvidene vodilne linije ali drugi elementi, določeni v ločenih projektih, 

 obstoječe vodilne linije, 

 neprehodnost karejev za pešce, 

 konfliktne točke na peš površinah, 

 konfliktne točke na peš poteh do šol – varne pešpoti v šolo. 

Pri prikazu stanja površin za pešce smo poleg peš površin, ki so del ceste, zajeli tudi samostojne pešpoti, 
površine, kjer sta prisotna kolesar in pešec ter površine, kjer so ob kolesarju in pešcu na isti površini prisotni 
tudi avtomobili, pa to ocenjujemo kot sprejemljivo.  

Ker samostojne pešpoti pogosto niso kategorizirane, smo morali iz prostora šele razbrati obstoječe pomembne 
peš povezave. Evidentirali smo predvsem peš povezave, ki so pomembne: 

 za navezovanje na zeleno zaledje mestnega območja, 

 za navezovanje na zelene koridorje mesta (Koren, Borov gozdiček, drugi parki,…), 

 za prehodnost velikih stanovanjskih sosesk (npr Gradnikova, Cankarjeva), 

 za prehodnost karejev družbenih dejavnosti (športni kare, območja trgovskih in upravnih 
dejavnosti,…). 

Med vsemi prometnimi kategorijami so pešpoti najbolj ranljive. Velikokrat se jih spregleda in pri gradnjah 
prekine. Na tak način se postopno slabša možnost pešačenja ter povečuje uporaba avtomobila. V mestu 
velikostnega reda Nove Gorice, kjer je možna 15 minutna peš dostopnost do vseh območij, je ohranjanje in 
nadgrajevanje možnosti za pešačenje primarnega pomena. 
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4.2 Konflikti in ukrepi 

4.2.1 Peš cone 

Trgi, namenjeni pešcem in kolesarjem (peš cone): 

LOKACIJA PROBLEMATIKA 

Bevkov trg Urejen. 

linijski trg ob magistrali (ob Kidričevi) V izdelavi projektna dokumentacija. 

Trg Evropa 
Potrebna celostna urbanistična ureditev. Prihaja do konfliktov 
med uporabniki. Artikulirati je potrebno površine za pešce in  
druge uporabnike. 

Trg Jožeta Srebrniča 
Potrebna celostna urbanistična ureditev. Ureditev cone 
umirjenega prometa. 

Peš cone Tabela 30:  

4.2.2 (Ne)prehodnost karejev 

Večji mestni kareji, ki so za pešce težko ali sploh neprehodni, so: 

 območje železniških tirov, 

 območje šolskega kareja, 

 območje industrijske cone Kromberk. 

Območja je potrebno celostno reševati in poiskati možnosti za vzpostavitev peš prehodov. 

4.2.3 Mreža pešpoti  

ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

1 
nevaren odsek – brez hodnika in prehoda 
za pešce 

Kostanjeviška – vrh 
prometna signalizacija in druga 
oprema  

2 nevaren odsek – brez hodnika za pešce 
Kostanjeviška – v Rožni 
Dolini 

gradnja 

3 neurejena signalizacija 
priključek na 
peš/kolesarsko stezo ob 
rondoju Rožna Dolina 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

4 
nevaren odsek – brez hodnika za pešce v 
naselju 

R2 – 444 – v naselju 
Rožna Dolina 

gradnja (vodenje ločeno od 
ceste) 

5 
nevaren odsek – brez hodnika za pešce – 
vodenje ločeno od ceste 

R2 – 444 – Rožna Dolina 
gradnja (vodenje ločeno od 
ceste) 

6 
nevaren odsek – brez hodnika za pešce – 
vodenje ločeno od ceste 

R2 – 444 – Ajševica 
gradnja (vodenje ločeno od 
ceste) 

7 nevaren odsek – brez hodnika za pešce Ulica V. Vodopivca gradnja 

8 nevaren odsek – brez hodnika za pešce Kolodvorska gradnja 
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ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

9 neurejena peš površina Trg Evropa 

celostna urbanistična ureditev, 
na podlagi te gradnja, 
prometna signalizacija ali druga 
oprema 

10 neurejena peš povezava Pot na Kostanjevici celostna ureditev, oprema 

11 nevarna točka – brez prehoda za pešce 
križišče Kolodvorska – 
IX Korpus 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

12 neurejena peš povezava ob Kornu gradnja 

13 neurejena peš povezava ob Kornu gradnja 

14 nevarna točka – nevarno prečkanje  
R3 – 1437 II 
(Kromberška vpadnica – 
Vodovodna) 

gradnja (izven nivojsko 
križanje) 

15 neurejena peš povezava ob železnici Solkan gradnja ali ureditev poti 

16 neurejena peš povezava 
prehod železnica - 
Velika pot 

formalna in fizična ureditev 
prečkanja čez železnico 

17 nevaren odsek – brez hodnika za pešce 
IX korpus Solkan -ob 
trgovini PRIMA 

gradnja, prometna signalizacija 
in druga oprema 

18 nevarna točka – brez prehoda za pešce 

R2 – 1426 – (cesta za 
Brda, prečkanje 
planinske pešpoti na 
Sabotin)  

prometna signalizacija in druga 
oprema 

19 neurejena peš povezava 
Ul. Tolminskih 
puntarjev 

gradnja 

20 neurejena peš površina 
trg za Kulturnim 
domom 

celostna urbanistična ureditev, 
na podlagi te gradnja in 
ureditev 

21 nevaren odsek – brez hodnika za pešce Prvomajska – Rotoinox 
gradnja, celostna prometna 
ureditev 

22 nevarna točka – nevarno prečkanje 
železniška postaja Nova 
Gorica 

gradnja izvennivojskega 
prečkanja ali preureditev 
območja tirov 

23 nevarna točka – brez prehoda za pešce 
križišče Vodovodne in 
Ul. 25 junija 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

24 nevaren odsek – brez hodnika za pešce Varda gradnja 

25 nevaren odsek – brez hodnika za pešce Pavšičevo naselje gradnja 

26 
nevaren odsek – brez hodnika za pešce, 
preveč prehodov za pešce skupaj 

Cesta IX korpusa – ob 
vili Lenassi 

gradnja, 
sprememba prometne 
signalizacije 

27 nevaren odsek  Rejčeva 
celostna urbanistična ureditev 
skupnega prometnega prostora 

28 nevaren odsek – preveč prehodov za pešce Prvomajska, pred sprememba prometne 
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ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

skupaj priključkom na 
Erjavčevo 

signalizacije 

29 
nevarna točka – dostop potnikov do 
postajališča JPP ni kontroliran in brez 
prehoda za pešce 

R2 – 444 – Rožna 
Dolina, ob gozdarski hiši 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

30 
nevarna točka – dostop potnikov do 
postajališča JPP ni kontroliran in brez 
prehoda za pešce 

R2 – 444 – Rožna 
Dolina, ob Bajti 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

31 
nevarna točka – izredno obremenjena 
cesta 

Vojkova cesta – prehod 
na Ronket 

omejitev hitrosti 

32 nevarna točka – brez hodnika za pešce 
R2 – 444 – Rožna 
Dolina, ob Merkurju 

gradnja 

33 nevarna točka – brez hodnika za pešce 

Cesta v Loke, od 
stanovanjskih blokov do 
odcepa poti Lijaku (LC 
284121) 

gradnja 

34 nevaren odsek – brez hodnika za pešce Vetrišče (LZ 288082) gradnja 

35 nevaren odsek Trg Jožeta Srebrniča 
celostna urbanistična ureditev 
skupnega prometnega prostora 

36 nevarna točka – brez prehoda za pešce 
Križišče ulice Pri hrastu 
-Vetrišče 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

37 nevarna točka – brez hodnika za pešce 
Ul. Vinka Vodopivca - 
povezava do ulice Pri 
hrastu (ob Sv. Trojici). 

gradnja 

38 
nevarna točka – izredno obremenjena 
cesta 

R3 - 1437 - Kromberška 
vpadnica –pri MIPU 

prometna signalizacija in druga 
oprema 

39 neustrezen nivo uslug in prometna varnost 
Kolesarska pot 
Nova Gorica - Šempeter 

gradnja – širitev 
kolesarske/pešpoti 

Konfliktne točke in ukrepi na mreži pešpoti  Tabela 31:  

4.2.4 Mreža varnih poti v šolo 

ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

1 varne poti v šolo - nevarne točke, 
prekinitev hodnikov za pešce 

Šolska ulica gradnja 

2 varne poti v šolo - nevarni odseki, brez 
hodnikov za pešce 

Solkan staro jedro – Trg 
Marka Plenčiča 

cona 30, 
Gradnja pločnikov ni smiselna 
zaradi dejanskih razmer. 
Hitrosti motornega prometa 
nizke. 

3 varne poti v šolo - šolska pot brez prehoda 
za pešce, ni preglednosti (žive meje) 

Med ogradami prometna signalizacija in druga 
oprema 

4 varne poti v šolo - šolska pot brez prehoda  Med ogradami prometna signalizacija in druga 
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ZAP. ŠT. PROBLEMATIKA LOKACIJA UKREPI 

za pešce, ni preglednosti (žive meje) oprema 

5 varne poti v šolo - šolska pot brez prehoda 
za pešce, ni preglednosti (žive meje) 

Med ogradami prometna signalizacija in druga 
oprema 

6 varne poti v šolo - nevarni odseki, brez 
hodnikov za pešce, ni preglednosti (žive 
meje) 

Langobardska ulica gradnja ali omejitev hitrosti 
(cona 30) 

7 varne poti v šolo - ureditev varnega dovoza OŠ Solkan ureditev enosmerne ulice, 
gradnja parkirišč s časovno 
omejenim parkiranjem 

8 varne poti v šolo - ureditev varnega 
dostopa, brez prehoda za pešce 

OŠ Solkan ureditev enosmerne ulice, 
gradnja parkirišč s časovno 
omejenim parkiranjem, 
prometna signalizacija in druga 
oprema 

9 varne poti v šolo - šolska pot brez prehoda 
za pešce 

Ulica za spomenikom gradnja, prometna signalizacija 
in druga oprema 

10 varne poti v šolo - nevarne točke Šolska ulica ureditev sistema enosmernih 
ulic, prometna signalizacija in 
druga oprema 

11 varne poti v šolo - nevarne točke, brez 
prehoda za pešce 

Žabji kraj ureditev sistema enosmernih 
ulic, prometna signalizacija in 
druga oprema 

12 varne poti v šolo - nevarni odseki,  brez 
hodnika za pešce 

Ščedne gradnja 

13 varne poti v šolo - signalizacija, mešanje 
peš in kolesarskega prometa 

peš pot na Vardo prometna signalizacija in druga 
oprema 

14 varne poti v šolo - šolska pot brez prehoda 
za pešce 

Lemutova ulica prometna signalizacija in druga 
oprema 

15 varne poti v šolo - šolska pot brez hodnikov 
za pešce 

Vetrišče - Ščedne gradnja 

16 varne poti v šolo - šolska pot brez hodnikov 
za pešce 

Varda gradnja 

17 varne poti v šolo - signalizacija, mešanje 
peš in kolesarskega prometa 

peš pot Koren - Kapela prometna signalizacija in druga 
oprema 

18 varne poti v šolo - ureditev varnega dovoza Trubarjeva ulica  -
centralni vrtec 

gradnja parkirišč s časovno 
omejenim parkiranjem 

19 varne poti v šolo - ureditev varnega dovoza Gregorčičeva  ulica – OŠ 
Frana Erjavca 

gradnja parkirišč s časovno 
omejenim parkiranjem 

20 varne poti v šolo – šolska pot brez 
hodnikov za pešce 

Kostanjeviška – 
priključek na kolesarsko 
pot 

gradnja 

Konfliktne točke in ukrepi na mreži varnih poti v šolo Tabela 32:  
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5 KOLESARSKI PROMET 

Karta 4 - Karta obravnava problematiko omrežja kolesarskih površin. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 4. 

5.1 Vsebina karte 4 

Na karti so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

 obstoječih kolesarskih poti/pešpoti, 

 predvidenih kolesarskih poti/pešpoti, 

 obstoječih kolesarskih stez,  

 predvidenih kolesarskih stez, 

 predvidenih kolesarskih pasov, 

 neobvezni kolesarski pas, 

 povezave, kjer se mešajo pešci, kolesarski in motorni promet, 

 površine, namenjene le pešcem in kolesarjem (trgi, avenije), 

 problemske točke, ki se dogajajo na poteh vodenja kolesarskega prometa. 

Poleg površin za kolesarje kot jih določa Pravilnik o projektiranju cest - označeni kolesarski pas ob robu vozišča, 
višinsko ločena kolesarska steza in kolesarska pot, ki poteka ločeno od ostale cestne mrež, prikazujemo tudi 
površine, kjer se vrste prometa mešajo in sicer pešci + kolesarski promet ali pešci + kolesarski + motorni 
promet. Posebej označujemo tudi 'neobvezne kolesarske pasove', to so površine na vozišču, kjer je kolesar 
udeleženec v mešanem prometu, vendar so vozniki motornih vozil nanj opozorjeni s talno in drugo signalizacijo. 

Kot načrtovane kolesarske povezave so povzete tiste trase, za katere obstaja projektna dokumentacija. Trase, ki 
so načrtovane na nivoju prostorskih aktov, niso prikazane kot načrtovane. 

Kot bistvo problematike se izkazuje neizgrajeno kolesarsko omrežje, kar onemogoča varno in smiselno pot 
kolesarja na celotnem območju mesta. 

5.2 Konflikti in ukrepi 

PROBLEMSKE TOČKE UKREPI 

ZAP. 
ŠT. 

LOKACIJA RAZLOG UKREP VRSTA UKREPA 

1 Erjavčeva 
prekinitev 
povezave 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steze) na odcepu Erjavčeve 
mimo Bevkovega trga in 
avtobusne postaje. 

gradnja 

2 Ulica Tolminskih puntarjev 
prekinitev 
povezave 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steze) med krožiščem in 
obstoječo kolesarsko stezo do 
Qlandije. 

gradnja 

3 
Prvomajska ulica  
Odsek med krožiščem in 
Erjavčevo 

prekinitev 
povezave 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steze) med krožiščem in 
Erjavčevo. 

gradnja 

4 
Prvomajska ulica  
Odsek med Lavričevo in 

prekinitev 
povezave 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steze) med križiščem z 

gradnja 
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PROBLEMSKE TOČKE UKREPI 

ZAP. 
ŠT. 

LOKACIJA RAZLOG UKREP VRSTA UKREPA 

Rejčevo ulico Lavričevo in križiščem z Rejčevo. 

5 
Vojkova  
Odsek med bencinsko črpalko 
in Lavričevo 

prekinitev 
povezave 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steze) med krožiščem in 
Vojkovo. 

gradnja 

6 
Prvomajska ulica  
Odsek med Lavričevo ulico in 
IX. korpusom 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steze), če to ni možno, 
kolesarski pas.  

gradnja 

7 
Ulica IX korpusa 
Odsek Vojkova – solkanski 
plac 

neustrezen nivo 
uslug 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

8 
Cesta IX korpusa 
Odsek med Prvomajsko in 
Vojkovo 

neustrezen nivo 
uslug 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

gradnja 

9 Povezava Solkan-žogica 
ovira na poti, 
zapornica 

Uvede naj se drugačen način 
zapiranja poti za avtomobile 
(potopni količek ali drugi tip 
zapornice). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

10 Povezava na solkansko polje 
manjkajoča 
povezava 

Do ponovne vzpostavitve 
prehoda čez progo na Veliki poti 
naj se kolesarji vodijo po 
dostopni cesti v obrtno cono. 
Vodenje kolesarjev naj se 
ustrezno označi (kolesarski pas). 
Boljša rešitev je vodenje 
kolesarjev ob železniški progi iz 
Poti na breg mimo območja 
'Soške vile'.  

prometna 
signalizacija in 
druga oprema  
 
gradnja 

11 Kolodvorska ulica 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(steza). 

gradnja 

12 Trg Evrope neurejena cona 

Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja trga z 
ustreznim vodenjem 
kolesarskega prometa.  
Območje omejene hitrosti (cona 
30). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
 
gradnja 

13 
Rejčeva ulica I (zahodni del – 
med Prvomajsko in 
Cankarjevo) 

manjkajoča 
povezava 

Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja ulice z 
ustreznim vodenjem 
kolesarskega prometa.  

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
 
gradnja 

14 
Rejčeva ulica II (vzhodni del – 
med Ulico Gradnikove brigade 
in Cankarjevo ulico) 

manjkajoča 
povezava 

Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja ulice.  
Območje umirjenega prometa. 
Skupni prometni prostor. 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
 
gradnja 

15 Kolesarska pot Nova Gorica - neustrezen nivo Širitev kolesarske / pešpoti. gradnja 
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PROBLEMSKE TOČKE UKREPI 

ZAP. 
ŠT. 

LOKACIJA RAZLOG UKREP VRSTA UKREPA 

Šempeter uslug in prometna 
varnost 

16 Kostanjeviška cesta  -vrh nevarno prečkanje 

Na Kostanjeviški cesti naj se 
postavi ustrezna signalizacija, ki 
označuje bližino mesta, na 
katerem pogosteje pripeljejo na 
cesto kolesarji. 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

17 

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

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave. načrtovanje 

18 
R3 – 1437 I (Kromberška 
vpadnica - križišče s cesto LC 
284122.) 

prometna varnost 
Ureditev križišča in varnega 
prečkanja za kolesarje. 

gradnja 

19 
Vipavska cesta II(R2 - 
444/0347) 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave. 
Če se predvidi potek kolesarske 
steze v zaledju, gradnja le do 
križišča s cesto proti bolnišnici. 

načrtovanje 

20 Šempetrska cesta 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali steza).  

gradnja 

21 
Kostanjeviška cesta II 
(Pristava) 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja ali označitev 
kolesarske povezave (pas ali 
neobvezen pas). 

gradnja ali 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

22 
Kromberška cesta 
Odsek Hrast – krožišče 

prekinjena 
povezava 

Izgradnja ali označitev 
kolesarske povezave (steza). 

gradnja ali 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

23 
R3 – 1437 II (Kromberška 
vpadnica – Vodovodna) 

prometna varnost 

Izvedba izvennivojskega 
križanja. 
 
Varianta: ureditev kolesarskega 
prehoda s semaforjem na klic. 

gradnja ali 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema  

24 Vojkova II – predor Panovec 

prometna varnost 
manjkajoča 
povezava na 
Streliško 

Ureditev fizično varovane 
kolesarske povezave (steze) 
Grčna - predor Panovec. 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema ali 
gradnja 

25 
Trubarjeva ulica – na odseku 
med Kidričevo in Delpinovo 
ulico 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali steza). 

gradnja ali 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

26 Gregorčičeva ulica 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja ali označitev 
kolesarske povezave (pas ali 
neobvezen pas). 

gradnja ali 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
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PROBLEMSKE TOČKE UKREPI 

ZAP. 
ŠT. 

LOKACIJA RAZLOG UKREP VRSTA UKREPA 

27 
Vipavska cesta III (R2 
444/047), gozdarska hiša 

prometna varnost 

Zagotoviti varno priključevanje 
kolesarjev na cesto s 
postavitvijo ustrezne 
signalizacije in potencialno 
umirjanje prometa. 

gradnja 
 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

28 
Vipavska cesta IV (R2 
444/047) 

prometna varnost 

Zagotoviti varno priključevanje 
kolesarjev na cesto s 
postavitvijo ustrezne 
signalizacije in potencialno 
umirjanje prometa. 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

29 Cesta 25. junija prometna varnost 

Zagotoviti varno prečkanje 
kolesarjev preko Ceste 25. junija 
s postavitvijo ustrezne 
signalizacije. 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

30 Velika pot 
prekinitev 
povezave 

Vzpostavitev povezave – 
prečkanje preko proge. 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

31 
Kidričeva ulica  
Odsek med Erjavčevo in 
Jelinčičevo ulico 

manjkajoča 
povezava 

Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja ulice. 
Območje skupnega prostora 
pešcev in kolesarjev. 
Izdelan idejni nivo projekta. 

gradnja 

32 Cankarjeva ulica 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(steze) 

Gradnja in 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema  

33 Ulica Šantlovih 
manjkajoča 
povezava 

Kolesarje se vodi ob Kornu, od 
koder imajo dostop do Streliške 
poti. Projekt za kolesarsko pot 
ob Kornu izdelan. 

gradnja 

34 
Ulica IX korpus  
Odsek Prvomajska – 
Kolodvorska 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
in ureditev kolesarskega 
prehoda do OC Solkan. 

gradnja 

35 
Kolodvorska 
Odsek od Erjavčeve do 
železniške postaje 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(steze). 

gradnja 

36 
Vojkova ulica  
Odsek med Ul. Milojke 
Štrukelj – Žabji kraj 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(steze). 

gradnja 

37 

Ščedenska cesta - 
odsek od Solkana do 
obvoznice in odsek od 
Sedejeve ulice do obvoznice 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema, 
gradnja 

38 Ulica Vinka Vodopivca 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 

prometna 
signalizacija in 
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PROBLEMSKE TOČKE UKREPI 

ZAP. 
ŠT. 

LOKACIJA RAZLOG UKREP VRSTA UKREPA 

pas). druga oprema, 
gradnja 

39 
Ščedenska cesta 
Odsek od obvoznice do Pri 
hrastu 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema, 
gradnja 

40 
Ulica M. Štrukelj  
Odsek med Vojkovo in Šolsko 
ulico 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

41 Šolska ulica 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

42 Žabji kraj 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

43 Brv čez Sočo 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja dela kolesarske 
povezave Solkan – Plave (pot) 

gradnja 

44 Južna kolesarska pot 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske poti ob 
Kornu (pot). 

gradnja 

45 
Kromberška vpadnica – 
prečkanje pri MIPu 

nevarno prečkanje Semafor na klic. 
prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

46 Ulica XXX divizije 
Manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 
(gradnja) 

47 
Gozdna pot Panovec – pri 
gozdarski hiši 

Ovira na poti 

Uvede naj se drugačen način 
zapiranja poti za avtomobile 
(potopni količek ali drugi tip 
zapornice). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema 

48 
Kidričeva, razen na območju 
med Erjavčevo in Jelinčičevo 

manjkajoča 
povezava 

Izdelan idejni nivo projekta. 
Izgradnja kolesarske povezave – 
steze. 

gradnja 

49 
Delpinova ulica – južno od 
Erjavčeve ulice 

manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske povezave – 
steze. 

gradnja 

50 Ulica XI korpusa 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja manjkajoče povezave 
(pas ali neobvezni kolesarski 
pas). 

prometna 
signalizacija in 
druga oprema  

51 Pot ob Vrtojbici 
manjkajoča 
povezava 

Izgradnja kolesarske poti ob 
Vrtojbici. 

gradnja 

Problemske točke in ukrepi Tabela 33:  
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5.3 Načrtovane gradnje 

Iz vidika obremenitev smo skladno s Pravilnikom o projektiranju cest določili prednostne odseke za izgradnjo 
kolesarskih povezav. Pravilnik navaja: 

'Na cestah s PLDP do 2500 vozil na dan ni potrebna posebna površina za kolesarje, pri PLDP med 2500 in 7000 
vozil na dan in pri kolesarskem prometu več kot 20 kolesarjev na uro je potreben označen kolesarski pas, pri 
PLDP nad 7500 vozil na dan in pri kolesarskem prometu več kot 20 kolesarjev na uro pa višinsko ločena 
kolesarska steza.' 

Na podlagi navedenih kriterijev so iz vidika vodenja kolesarjev najbolj kritični odseki sledečih cest, kjer naj bi 
prednostno zgradili kolesarske steze: 

ZAP. ŠT. CESTNI ODSEK PDLP (PDD)* 
URBAN. TIP 

CESTE 
UKREP IN KOMENTAR 

22 
Kromberška cesta 
Odsek Hrast – krožišče 

Več kot 24000 PLDP B3 gradnja 

2 Ulica Tolminskih puntarjev Več kot 15000 PLDP C1 gradnja 

31 
Kidričeva ulica  
Odsek med Erjavčevo in 
Jelinčičevo ulico 

Več kot 10000 PLDP C1 in C3 gradnja 

32 Cankarjeva ulica Med 8000 in 11000 PLDP C1 gradnja 

36 
Vojkova ulica  
Odsek med Ul. Milojke 
Štrukelj – Žabji kraj 

Več kot 8000 PLDP C1 gradnja 

7 
Ulica IX korpusa 
Odsek Vojkova – solkanski 
plac 

Več kot 8000 PLDP C3 gradnja 

17 

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

Več kot 8000 PLDP C1 gradnja 

4 
Prvomajska ulica 
Odsek Lavričeva – Rejčeva 

Več kot 7000 PLDP B3 gradnja 

8 
Ulica IX korpusa 
Odsek Prvomajska – park 
vile Lenassi 

Več kot 7000 PLDP C2 
prometna signalizacija 
in druga oprema 

33 

Ulica Šantlovih 
Odsek Erjavčeva – odcep 
Streliške poti proti 
dijaškemu domu 

Več kot 7000 PLDP C2 rešeno 

Odseki cest s prednostno grajenimi kolesarskimi stezami Tabela 34:  

*Podatek PLDP (PDD) je povzet po Prometni študiji mesta Nova Gorica, Trafcons d.o.o., maj 2010 
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Kljub obremenjenosti cest, ki ne presega mejnega PLDP, določenega s pravilnikom, pa se iz vidika oblikovanja 
mestnega prostora in upoštevajoč razvoj mesta, kolesarske steze prednostno gradi tudi na sledečih cestah in 
njihovih odcepih: 

ZAP. ŠT. CESTNI ODSEK PDLP (PDD)* URBAN. TIP CESTE UKREP IN KOMENTAR 

19 

Vipavska cesta  
Odsek - križišče te ceste s 
cesto G2 – 103/0438 do konca 
naselja 

Več kot 6000 PLDP B3 

Projekt ni izdelan. 
Predvidi se kolesarska 
steza, lahko pa se 
uredi ločeno pot ob 
Vrtojbici. 

32 
Cankarjeva ulica  
Odsek od Rejčeve do Erjavčeve 

Več kot 5000 PLDP C1 Projekt je izdelan. 

3 
Prvomajska ulica 
Ostali odseki brez kolesarske 
steze 

Več kot 4000 PLDP B3 Projekt ni izdelan. 

34 
Ulica IX korpus  
Odsek Prvomajska – 
Kolodvorska 

Več kot 4000 PLDP B3 Projekt ni izdelan. 

35 
Kolodvorska 
Odsek od Erjavčeve do 
železniške postaje 

Več kot 3000 PLDP B3 Projekt ni izdelan. 

Odseki cest s predvideno graditvijo kolesarskih stez Tabela 35:  

 

Zaradi razporeditve družbenih in drugih funkcij, ki generirajo veliko število kolesarskega in peš prometa, 
potrebujejo posebno urbanistično obdelavo (ureditev na podlagi natečaja, variantnih idejnih rešitev, 
delavnic,…) sledeče ulice ali njihovi odcepi: 

ZAP. ŠT. CESTNI ODSEK PDLP (PDD)* URBAN. TIP CESTE UKREP IN KOMENTAR 

14 
Rejčeva ulica – odsek 
od Cankarjeve do 
Gradnikove 

Več kot 5000 PLDP 
C4  
 

Projekt ni izdelan. 
Predvidena cona umirjenega 
prometa.  
Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja. 

13 
Rejčeva ulica – odsek 
od Cankarjeve do 
Prvomajske 

Več kot 2500 PLDP C3 

Projekt ni izdelan. 
Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja z ustreznim 
vodenjem kolesarskega prometa. 
Omejitev hitrosti na 30 km/h. 

7 
Cesta IX korpus – 
Velika pot – most čez 
Sočo 

Med 6000 in 8500 
PLDP 

C3 

Projekt delno izdelan – predlog 
umestitve vodenja kolesarjev med 
Šolsko in mostom čez Sočo. 
Potrebna celovita urbanistična 
ureditev območja. 

12 Trg Evropa Več kot 3200 PLDP C1 

Urbanistična ureditev območja trga z 
ustreznim vodenjem kolesarskega 
prometa. 
Omejitev hitrosti na 30 km/h. 

Odseki ulic, ki potrebujejo posebno urbanistično obdelavo Tabela 36:  
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Drugi cestni odseki, kjer je zaradi različnih vzrokov (dostopi do funkcij kot so šola, vrtec, …, povezava naselja na 
te funkcije,….) potrebno urediti vodenje kolesarjev z drugimi rešitvami - steza, neobvezen kolesarski pas, 
kolesar na cestišču, so: 

ZAP. ŠT. CESTNI ODSEK URBAN. TIP CESTE UKREP IN KOMENTAR 

37 
Ščedenska cesta 
Odsek od obvoznice do Pri hrastu 

C2 
Projekt je izdelan, vendar ni bil pridobljen. 
Predvideno vodenje kolesarja po cestišču. 

38 Ulica Vinka Vodopivca C2 
Projekt ni izdelan. 
Predvideno vodenje kolesarja po kolesarskem 
pasu ali neobveznem kolesarskem pasu. 

20 Šempetrska cesta C2 
Projekt ni izdelan. 
Predvidena izgradnja kolesarske povezave  
(pas ali steza). 

39 
Ščedenska cesta 
Odsek od Solkana do obvoznice 

C5 

Projekt ni izdelan. 
Predvideno vodenje kolesarja po kolesarskem 
pasu ali neobveznem kolesarskem pasu ali na 
cestišču. 

40 
Ulica M. Štrukelj  
Odsek med Vojkovo in Šolsko ulico 

C5 
Projekt ni izdelan. 
Predvideno vodenje kolesarja po kolesarskem 
pasu ali neobveznem kolesarskem pasu. 

41 Šolska ulica C5 
Projekt je izdelan. 
Predviden neobvezen kolesarski pas. 

42 Žabji kraj C5 
Projekt je izdelan. 
Predviden neobvezen kolesarski pas. 

Odseki ulic, kjer je potrebno vodenje kolesarjev z drugimi ukrepi Tabela 37:  

 

Samostojno vodenje kolesarjev po kolesarskih poteh je že prisotno in se dodatno predvideva. Manjkajoče 
povezave in problemi so: 

ZAP. ŠT. CESTNI ODSEK UKREP IN KOMENTAR 

43 Brv čez Sočo 
Projekt je izdelan. 
Gradnja kolesarske poti. 

44 Južna kolesarska pot (ob Kornu) 
Projekt je izdelan. 
Gradnja kolesarske poti. 

15 Kolesarska pot Nova Gorica  - Šempeter 
Projekt ni izdelan. 
Preobremenjena kolesarska pot – nevarno mešanje 
uporabnikov. Potrebna širitev. 

53 Pot ob Vrtojbici 

Projekt ni izdelan. 
Problematika vodenja kolesarjev (daljinska povezava). Kolesarje 
se lahko vodi ob cesti s kolesarsko stezo, lahko pa se jih pelje 
samostojno, ločeno od ceste, po poti, ki bi služila tudi peš 
navezavi zaselkov do Ajševice z Rožno dolino. 

Vodenje kolesarjev po kolesarskih poteh Tabela 38:  
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6 PROBLEMSKA KARTA MOTORNEGA PROMETA 

Karta 5 - Karta prikazuje probleme, vezane na vodenje motornega prometa. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 5. 

6.1 Vsebina karte 5 

Na karti 5 so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

 problematika nivoja uslug:  

 preobremenjenost cest, 

 problematika vodenja prometa, 

 oviran promet zaradi parkiranja, 

 problematika prevoznosti in preglednosti, 

 problematika osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce. 

Vse prikazane vsebine so v bistvu konfliktne točke, ki jih rešujemo ali s predlogom v tem poglavju ali v 
kontekstu drugih poglavij. 

6.2 Problematika nivoja uslug – konflikti in ukrepi 

6.2.1 Preobremenjenost cest 

Konflikti  

Po podatkih Prometne študije mesta Nova Gorica (TRAFCONS d.o.o., Ljubljana, maj 2010) so že v letu 2009 
nudile neustrezen nivo uslug sledeče ceste (podatek se nanaša na križišča in ulice): 

 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. 

Ukrepi 

Iz vidika reševanja problematike preobremenjenih cest so možni številni ukrepi. Vsi ukrepi so zahtevni in 
dolgoročni. Nekateri med njimi so trajnostni (zmanjšujejo število motornih vozil na prometnicah), drugi pa 
rešujejo obstoječo problematiko brez vpliva na vzrok. Možni ukrepi so: 

 spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, s poudarkom na uporabi JPP ter kolesa, dograditev ustrezne 
kolesarske infrastrukture in s tem zmanjšanje izvornega problema – preveliko število avtomobilov, 

 vzpostavitev delovanja mestne železnice in preusmeritev dela prometa na mestno železnico Šempeter 
– Nova Gorica, 

 gradnja novih prometnic (Zahodna mestna cesta za razbremenjevanja ceste skozi predor Panovec, 
Vodovodna cesta za razbremenjevanje kromberške vpadnice in odcepa med krožiščema Qlandia – 
Kromberk), 

 širitve obstoječih prometnic, 
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 varovanje prostorskih rezervatov cest (V študiji, ki jo je izdelal TRAFCONS d.o.o., Ljubljana v maju 2010, 
so že bili predlagani določeni ukrepi in variantne rešitve. Potrebno je poudariti, da nekateri ukrepi niso 
več izvedljivi zaradi novogradenj, ki so se v času med izdelano študijo do danes izvedle v neposredni 
bližini nekaterih v študiji obdelanih križišč. Zato predlagamo, da se pri izdajanju dovoljenj za gradnje, ki 
se vršijo v območju križišč upošteva obstoječo študijo in druge morebitne študije ter se tako zagotovi 
prostor za širitev preobremenjenih križišč.) 

6.2.2 Problematika vodenja prometa – konflikti in ukrepi 

Problematika je podana za križišča. Iz vidika vodenja prometa prihaja do zastojev, nastajajo problemi iz vidika 
slabe propustnosti, prevoznosti križišč ali iz vidika delovanja cestne mreže.  

ZAP. ŠT. ODSEK RAZLOG VRSTA UKREPA 

1 semaforizirano križišče pri cerkvi slaba pretočnost križišča 

Preveritev krmilnih 
programov svetlobno 
signalnih naprav (SSN) in 
prepustnosti. 

2 semaforizirano križišče pri Hrastu slaba pretočnost križišča 

Preveritev krmilnih 
programov svetlobno 
signalnih naprav (SSN) in 
prepustnosti. 

3 
semaforizirano križišče pri CPG (Industrijska 
cesta - Kromberška cesta) 

slaba pretočnost križišča 

Preveritev krmilnih 
programov svetlobno 
signalnih naprav (SSN) in 
prepustnosti. 

4 

semaforiziran prehod za pešce med 
Bevkovim trgom in AP v povezavi s 
semaforiziranim prehodom v križišču na 
Delpinovi 

slaba pretočnost križišča 

Preveritev krmilnih 
programov svetlobno 
signalnih naprav (SSN) in 
prepustnosti. 

5 križišče pri OBI-ju na Prvomajski ulici slaba pretočnost križišča Preveritev prepustnosti. 

6 
krožišče v Rožni Dolini na državni cesti G2 -
103  

slaba pretočnost križišča Preveritev prepustnosti. 

7 
križišče v Rožni Dolini na državni cesti G2 -
103, priključek za R2 proti Ajševici 

slaba pretočnost križišča Preveritev prepustnosti. 

8 odsek Cesta v Brda – Solkan – obvoznica tranzit skozi Solkan 

Preusmeri se potek 
prednostne smeri – potek 
vodenja prometa (cestni 
profil, signalizacija,..). 

9 odsek med cesto Damber – Ul. Bratov Hvalič tranzit 
Ukinitev tranzita (prometna 
signalizacija in oprema). 

10 
križišče pri Ul. Bratov Hvalič – Vinka 
Vodopivca zastoji Gradnja – krožišče. 

11 
odcep iz državne ceste G2-103 po predoru 
proti naselju Rožna Dolina 

tranzit za Italijo skozi center 
naselja, velike hitrosti 

Sprememba prometne 
signalizacije. 

Vodenje prometa Tabela 39:  
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6.2.3 Oviran promet zaradi neugodnega parkiranja 

Konflikti  

Prikaz obsega odseke, kjer je zaradi neugodnega načina parkiranja oviran potek motornega prometa. Ti odseki 
so: 

 Rejčeva ulica (pri bazenu), 

 Delpinova ulica (pri hotelu Park), 

 Ul. Tolminskih puntarjev (pri SKB), 

 Lavričeva ulica. 

Ukrepi 

Ukrepi so že zajeti v poglavjih Tipi cest, Parkirna mesta in Kolesarski promet. Na vseh območjih se predvideva 
ureditev ustreznih uličnih profilov, ki zajemajo tudi vodenje kolesarja (kolesarske steze) in zelene pasove. 
Konkretni ukrepi glede parkiranja pa so: 

 ukinitev parkirnih mest (Ul. Tolminskih puntarjev, Lavričeva ulica), 

 preureditev parkirnih mest na način, da bo zagotovljena varnost in preglednost (npr iz pravokotnih v 
vzdolžna) – Rejčeva, Delpinova. 

6.3 Problematika prevoznosti in preglednosti – konflikti in ukrepi 

Iz vidika prevoznosti in preglednosti za motorna vozila so problematične naštete ceste oziroma cestni odseki, 
zanje pa so predvideni sledeči ukrepi: 

ZAP. ŠT. ODSEK RAZLOG VRSTA UKREPA 

1 podhod pod železnico na Cesti IX 
Korpusa 

neustrezen prosti profil za tovorna 
vozila 

gradnja 

2 
odcep Streliške iz Ulice Šantlovih (proti 
dijaškemu domu)  

zavijanje, prevoznost 
gradnja ali prepoved 
zavijanja na desno iz smeri 
Rožne Doline 

3 odcep za Škrabčevo ulico iz Ulice 
Šantlovih (pot za Kapelo) 

prevoznost gradnja 

4 zavijanje iz Trubarjeve na Delpinovo iz 
smeri centralnega vrtca 

prevoznost za avtobus gradnja 

5 Vojkova cesta – odcep za Lavričevo 
(prevoznost za avtobuse in tovorna 
vozila) 

prevoznost za avtobuse in tovorna 
vozila 

preveritev prevoznosti, po 
potrebi gradnja 

6 križišče na Cesti IX. Korpusa pri karavli v 
Solkanu 

prevoznost za tovorna vozila gradnja 

7 Prvomajska ulica – odcep za MiniGO prevoznost za tovorna vozila gradnja 

8 
cesta v Pavšičevo naselje 

neustrezen profil ceste, dva 
prepusta v slabem stanju 

gradnja 

9 Ul. Vinka Vodopivca (povezava do ulice 
Pri hrastu) 

neustrezen profil ceste gradnja 

10 Vetrišče in Lemutova ulica  neustrezen kot v križišču prometna signalizacija in 
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ZAP. ŠT. ODSEK RAZLOG VRSTA UKREPA 

oprema 

11 Ulica Ščedne (od solkanske obvoznice do 
Pavšičevega naselja) 

neustrezen profil ceste, vozišče v 
slabem stanju 

gradnja 

12 Mizarska ulica  neugoden profil ceste gradnja 

13 navezava Vodovodne poti na 
Industrijsko cesto pri Koptexu  

neugoden potek cest in kot 
križanja ter preglednost 

gradnja 

14 
odcep za Loke od Kromberške vpadnice  

vozišče v slabem stanju, visoke 
hitrosti 

gradnja 

15 Mizarska ulica (pri Sv. Ani) proti Šolski 
ulici 

Neugoden profil 
odstranitev kontejnerjev, 
prometna signalizacija 

Prevoznost in preglednost Tabela 40:  

6.4 Problematika osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce – 
konflikti in ukrepi 

Konflikti  

Pri pregledu osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce smo glede na vizualno zaznavo udeleženca v 
prometu navedli opombe in stopnjo kritičnosti (● zelo slaba osvetlitev, ○ slaba osvetlitev). V stolpcu 3 so 
prikazani podatki meritev, ki jih je v letu 2012 opravil Intermatic in s katerimi smo razpolagali.  

Iz poročila, ki ga je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica podal na 
meritev izhaja, da je osvetljenost prehodov za pešce na splošno zelo slaba, saj kar 27 prehodov (od 39, na 
katerih so bile opravljene meritve) ne dosega povprečne osvetljenosti vsaj 15 lux, glede na priporočila SIS EN 
13201. 

ZAP. ŠT. PROBLEMATIČNE LOKACIJE 
MERITVE 

SREDINA/STRAN 
(LUX) 

OPOMBE 
STOPNJA 

KRITIČNOSTI 

1 IX. Korpusa (lekarna)   ena svetilka / slaba osvetlitev ○ 

2 IX. Korpusa (center –pri 
fontani) 

6,5  zelo slaba osvetlitev ● 

3 IX. Korpusa (pred Šolsko ul.)    ena svetilka / slaba osvetlitev ○ 

4 IX. Korpusa (AMD –prehod) 0,9  ni osvetljen ● 

5 IX. Korpusa (prvi po rondoju 
proti centru – Panjakovo) 

  ena svetilka / slaba osvetlitev ○ 

6 IX. Korpusa (Zvezda) 2,3  zelo slaba osvetlitev ● 

7 IX. Korpusa (DINOS 1, proti 
BS) 

  ni osvetljen ● 

8 Prvomajska (SGP) križišče 8,1  slaba osvetlitev ○ 

9 Prvomajska dimnik   slaba osvetlitev ○ 
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ZAP. ŠT. PROBLEMATIČNE LOKACIJE 
MERITVE 

SREDINA/STRAN 
(LUX) 

OPOMBE 
STOPNJA 

KRITIČNOSTI 

10 Prvomajska -  GO info   slaba osvetlitev ○ 

11 Prvomajska (OBI) 9,3  zelo slaba osvetlitev ● 

12 Prvomajska (Zvezda) 12,7  ena svetilka / slaba osvetlitev ○ 

13 Prvomajska (pred rondojem 
– prehod) 

  zelo slaba osvetlitev ● 

14 Prvomajska (prvi za 
križiščem z Erjavčevo) 

  slabo osvetljen ○ 

15 Šantlova (pod Kostanjevico) 14,6  ena svetilka ○ 

16 Erjavčeva/Cankarjeva 9,3  zelo slabo osvetljeno ● 

17 križišče Erjavčeva – 
Delpinova 

  slaba osvetlitev ○ 

18 Erjavčeva: center-AP 
(semafor) 

  slaba osvetlitev ○ 

19 rondo Kidričeva-Tolminskih 
puntarjev 

  zelo slaba osvetlitev ● 

20 Cankarjeva (OŠ Ledina) 
križišče 

0,8  slaba osvetlitev ○ 

21 Cankarjeva (OŠ Ledina 2) 1,8  zelo slaba osvetlitev ● 

22 Cankarjeva (Metulj) 4,1  zelo slaba osvetlitev ● 

23 Cankarjeva (I. Regenta 1) 4,1  zelo slaba osvetlitev ● 

24 Cankarjeva (I. Regenta 2) 4,5  zelo slaba osvetlitev ● 

25 Cankarjeva (Vrtec 1) 2,8  zelo slaba osvetlitev ● 

26 Cankarjeva (Vrtec 2) 0,7  zelo slabo osvetljen ● 

27 Cankarjeva (Mercator)   zelo slabo osvetljen ● 

28 Cankarjeva (Glasbena šola) 2,5  zelo slabo osvetljen ● 

29 Kidričeva –sodišče   zelo slabo osvetljen ● 

30 Kidričeva –mestna hiša   slabo osvetljen ○ 

31 Kidričeva –avtobusna   slabo osvetljen ○ 

32 Kidričeva-jug   zelo slaba osvetlitev ● 

33 Kidričeva 1 (OŠ F. Erjavca –
na Trubarjevi) 

5,0  zelo slaba osvetlitev ● 

34 Kidričeva 2 (OŠ F. Erjavca – 
proti domu upokojencev) 

  slabo osvetljen ○ 
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ZAP. ŠT. PROBLEMATIČNE LOKACIJE 
MERITVE 

SREDINA/STRAN 
(LUX) 

OPOMBE 
STOPNJA 

KRITIČNOSTI 

35 Kidričeva (vhod v šolo) 0,5  zelo slabo osvetljen ● 

36 Delpinova ul. (glavni vhod v 
OŠ Milojke Štrukelj) 

  prehod ni osvetljen ○ 

37 Trubarjeva (Vrtec, Jasli – 
križišče) 

1,4  slabo osvetljen ○ 

38 Delpinova (Vrtec – križišče) 9,3  slabo osvetljen ○ 

39 Trubarjeva : vhod v vrtec   slabo osvetljen ○ 

40 Rejčeva (osnovna šola, 
telovadnica) 

1,9 1,9 zelo slabo osvetljen ● 

41 Križišče Rejčeva – 
Cankarjeva 

  slabo osvetljeno ○ 

42 Med ogradami (pri AMD)   ni osvetljen ● 

43 Križišče pri MIP-u   ni osvetljen ● 

44 Ul. Vinka Vodopivca: pri 
TUŠu 

  slabo osvetljeno ○ 

45 Ul. Vinka Vodopivca: pri 
vrtcu 

  ni osvetljen ● 

46 Loke: avtob. Postaja in 
prehod 

  ni osvetljen ● 

47 Križišče Šolska u. – Ul. 
Milojke Š. 

  Ni osvetljen ● 

48 Križišče Šolska u. – Zagrad   ni osvetljen ● 

49 Med ogradami: Ul. Milojke 
Št. 

  Ni osvetljen ● 

50 Ul. IX. Korpusa: pri žel. 
Podhodu 

  ni osvetljen ● 

Osvetljenost ulic, križišč in prehodov za pešce Tabela 41:  

Razsvetljava ulic na širšem mestnem območju Nove Gorice je pretežno namenjena le osvetljevanju površin 
motornega prometa. Ob tem je večina ulic zaradi neustreznih svetilk slabo osvetljena in je zato potrebno 
problem reševati celovito na celotnem območju. Ulice, ki imajo izrazito neustrezne svetilke in so v celoti slabo 
osvetljene oziroma sploh niso, pa so: 

 Cankarjeva ulica, 

 Trubarjeva ulica (mimo centralnega vrtca in OŠ), 

 Rejčeva ulica, 

 Gregorčičeva ulica, 

 Prvomajska ulica, 

 Vodovodna – steza za pešce in kolesarje, 
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 kolesarska povezava Nova Gorica – Šempeter, 

 naselje Varda, 

 Pot v Pavšičevo naselje, 

 Pri hrastu in Ščedne od odcepa za Damber do Ul. Rada Simonitija, 

 Ul. Vinka Vodopivca: od ELES-a do križišča pri Hrastu, 

 Ul. Vinka Vodopivca:od odcepa za Grad Kromberk proti MIPU (odsek 300m), 

 povezava med ul. Pri hrastu in Ul. Vinka Vodopivca, 

 Ul. Milojke Štrukelj, od Brumata do Šolske ulice, 

 Ul. IX. Korpusa. 

 

Ukrepi 

K problemu osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce je potrebno pristopiti prednostno, saj je le ta povod 
za prometne nesreče, v katere so vključeni predvsem šibkejši uporabniki prometa, to so pešci in kolesarji.  

Predlagamo:  

 zamenjavo neustreznih visokih svetilk z za mesto ustreznejšimi, nižjimi, 

 zamenjavo obstoječih svetilk (žarnica), ki onemogočajo varno uporabo prometnih površin s svetilkami, 
ki ustrezno osvetljujejo cestišče in so skladne s predpisi (varčne svetilke, preprečitev svetlobnega 
onesnaževanja), 

 uskladiti višino svetilke z vrsto drevesne zasaditve, vzdrževanje zelenja v območju svetilk 8ustrezno 
obrezovanje),  

 analizo stroškov in koristi (cost-benefit analiza), ki bo pokazala v kolikem času se povrne strošek 
zamenjave svetilk z varčnejšimi svetilkami, 

 ob zamenjavi razsvetljave naj se izberejo svetilke, ki poleg površin za motorni promet osvetljujejo tudi 
površine za pešce in kolesarje. 
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7 VODENJE MOTORNEGA PROMETA 

Karta 6 – Karta obravnava področje vodenja motornega prometa. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 6. 

7.1 Vsebina karte 6 

Na karti 6 so prikazane vsebine: 

 vodenje enosmernega prometa – stanje in predvideno, 

 dovoljene hitrosti – stanje in predvideno, 

 krožišča – stanje in predvideno. 

7.2 Vodenje motornega prometa 

7.2.1 Vodenje enosmernega prometa 

Stanje 

Ulice, kjer se danes vodi enosmerni promet, so:  

ULICA ODSEK IN SMER 

Gregorčičeva ulica 
v smeri od Ul. Tolminskih puntarjev do priključka Ulice Pod 
Grčno 

Cesta 15. Septembra od Gregorčičeve ulice do Kidričeve ulice 

Bazoviška 
od Marušičeve ulice do Prvomajske, v smeri od Erjavčeve do 
Prvomajske 

Bidovčeva le priključek na krožišče, v smeri od Erjavčeve do Prvomajske 

Ul. L. Slokarja od ceste IX korpusa do Ul. K. Juga 

Ob parku od Ceste IX. Korpusa do Ul. K. Juga 

Vezna pot od IX korpusa do Vezne poti 

Ul. M. Klemenčiča od Ul. K. Juga do prvega razcepa 

Trg J. Srebrniča od Mizarske do Ceste IX. Korpusa 

Ulice z enosmernim prometom Tabela 42:  

Predvideno 

Vodenje enosmernega prometa se ohranja na vseh cestah, kjer je že danes predpisano. Dodatno se kot 
enosmerne ulice predlagajo: 

ULICA ODSEK SMER 

Ulica Klementa Juga 
v smeri in na odcepu od priključka ulice 
Ob parku do ulice M. Štrukelj  

od parka proti ulici M. Štrukelj 
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ULICA ODSEK SMER 

Šolska ulica 
od križišča z ulico Borisa Kalina do  uvoza 
v šolo  

od Žabjega kraja proti IX korpusu 

Ulica Borisa Kalina od Ulice Zagrad do ulice Pod vinogradi od Zagrada do Pod vinogradi 

Ulica Pod vinogradi 
od odcepa s Ščedenske ceste do križišča z 
ulico Borisa Kalina 

od Ščedenske do Borisa Kalina 

Ščedenska cesta 
od ulice Žabji kraj do križišča z ulico Pod 
vinogradi 

od Žabjega kraja proti Pod Vinogradi 

Trg Jožeta Srebrniča od Mizarske do Ceste IX korpusa od Mizarske do Ceste IX korpusa 

Ulice z enosmernim prometom – dodatni predlogi Tabela 43:  

7.2.2 Dovoljene hitrosti 

Stanje 

Iz vidika dovoljenih hitrosti v tekstu povzemamo samo ceste z najnižjo dovoljeno hitrostjo (30 km/h) in ceste z 
najvišjo dovoljeno hitrostjo (90 km/h). 

Ceste z omejitvijo hitrosti 30 km/h so: 

HITROST CESTA/ULICA ODSEK 

30 Šolska ulica 
od križanja z Ul. Borisa Kalina do 
križanja z Ul. M. štrukelj 

30 Ulica Ljuba Šercerja cela 

30 Cesta 25. Junija II cela 

30 Cankarjeva ulica mimo šole Ledine 

30 Ulica Ludvika Slokarja cela  

Cona 30 Grčna  cela soseska 

Cona 30 Streliška od Gortanove do dijaškega doma 

Cona 30 Ul. Pinka Tomažiča cela soseska 

Cona 30 Pot na breg 
od ceste IX korpusa do hiše Pot na breg 
12 

Cona 30 Cesta IX. Korpusa od Šolske do hiše Soška cesta 11 

Cona 30 Damber 
od hiše Damber do povezovalnega 
odcepa do Ul. Bratov Hvalič 

Cona 30 Ulica Klementa Juga Na priključku Ul. L. Slokarja 

Ceste z omejitvijo 30 km/h Tabela 44:  
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Ceste znotraj obravnavanega območja, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h, so: 

HITROST CESTA/ULICA ODSEK 

90 obvoznica Solkan razen križanja 

90 Ščedenska krajši odcep od obvoznice proti Solkanu 

90 Vojkova cesta – G2-103/1486 od predora proti Novi Gorici 

90 Kostanjeviška cesta med naseljema Nova Gorica in Pristava 

90 cesta skozi Rožno Dolino – R2 444/0347 cela izven naselja razen odsek pri Bajti 

90 Cesta skozi rožno dolino G2-103/1486 V smeri iz Šempetra proti Novi Gorici 

90 cesta v Brda – R2 402/1426 cela 

90 cesta v Soško dolino - G2 103/1009 cela 

90 Kromberška cesta - R3 613/1437 
do križišča pri Mercatorju, razen 
križanja 

Ceste z omejitvijo 90 km/h Tabela 45:  

Predvideno 

Predlagane največje dovoljene hitrosti so vezane na urbanistični tip ceste. Na posameznih odcepih so zaradi 
specifičnih situacij že predlagane tudi nižje hitrosti od največjih dovoljenih. Predlagane hitrosti so prikazane v 
grafiki. 

Predlagane hitrosti so namenjene kot usmeritev v primerih, ko pride do pobud po znižanju hitrosti na določenih 
odsekih cest ali znotraj zaključenih območij ali pri novem urejanju oz. gradnji. 

Na območju celotnega naselja Solkan se predvidi omejitev hitrosti na največ  40 km/h, z izjemo Vojkove ceste, 
kjer ostaja omejitev 50 km/h. 

TIP NAJVEČJA DOVOLJENA HITROST 

A 90 km/h 

B1 
90 km/h, nevarna prečkanja in mešanja s peš potmi ter znotraj urbaniziranih delov 70 km/h, znotraj naselja 50 
km/h 

B2 do 90 km/h, nevarna prečkanja in mešanja s peš potmi 70 km/h, znotraj urbaniziranih delov 50 km/h 

B3 50 km/h 

B4 50 km/h 

C1 50 km/h, manj v okolici šol in vrtcev 

C2 50 km/h, manj v okolici šol, vrtcev, na zoženih delih cestišč, zaradi nepreglednosti, … 

C3 Območje omejene hitrosti, cona 30 km/h 

C4 Območje umirjenega prometa, do 10 km/h 

C5 
50 km/h, manj v območjih zoženih delov cestišč, zaradi nepreglednosti,…, ob šolah in podobno območje 
omejene hitrosti, cona 30 km/h. 

D1 50 km/h, območja zaključenih stanovanjskih sosesk - območje omejene hitrosti, cona 30 km/h 
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TIP NAJVEČJA DOVOLJENA HITROST 

D2 50 km/h, kjer smiselno, območje omejene hitrosti, cona 30 km/h 

D3 območje omejene hitrosti – cona 30 km/h ali območje umirjenega prometa - do 10 km/h 

D4 50 km/h 

Predlagane hitrosti glede na tip ceste Tabela 46:  

7.3 Nivojska križanja križišč 

V nalogi se želimo dotakniti tudi problematike, ki se pojavlja ob rekonstrukcijah mestnih cest, in sicer kaj 
narediti, ko naletimo na križanje dveh prometnic. Uvesti krožišče, pasove za leve zavijalce, semaforizacija 
križišča? V nadaljevanju podajamo izhodišča ter prednosti in pomanjkljivosti pri načrtovanju krožišč, ki bodo 
služila kot pomoč pri odločanju kakšne vrste nivojskih križanj bomo izbrali. 

Pri odločitvah načrtovanja križanj prometnic (novogradnje in rekonstrukcije) je potrebno posvetiti posebno 
pozornost: 

 pretočnosti prometa, 

 urejenosti cestnega omrežja, 

 urejenosti javnega potniškega prometa, 

 ureditvi kolesarskega omrežja, 

 ureditvi omrežja prilagojenega gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, 

 katerim udeležencem v prometu bomo dali »prednost« (pešec, kolesar, motorno vozilo, …). 

Na prometnicah se prav v križiščih najpogosteje pojavljajo motnje, izgube časa, večje možnosti konfliktnih 
situacij in s tem prometne nesreče.  

Ne glede na to so v preteklosti že evidentirane prednosti posameznih vrst nivojskih križišč. V nadaljevanju 
podajamo prednosti in slabosti krožnih križišč (Tollazzi, 2005), ki zmorejo prevzeti srednje velike prometne 
tokove. 

Prednosti krožnih križišč: 

 visoka raven prometne varnosti (manjše število konfliktnih točk kot pri klasičnih nivojskih križiščih), 

 možnost prepuščanja prometnih tokov velike jakosti,  

 krajši čakalni čas, 

 manjši hrup in emisija škodljivih vplivov, 

 manjša poraba prostora prečnega profila krakov cest, 

 dobra rešitev pri križanjih s približno enako jakostjo prometnega toka na »glavni in stranski prometni 
smeri«, 

 dobra rešitev pri večkrakih križiščih, še posebej pri zaporednih priključkih, 

 manjše posledice prometnih nesreč, manjši stroški vzdrževanja kot pri semaforiziranih križiščih (če 
odvzamemo morebitno hortikulturno ureditev), 

 dobra rešitev kot ukrep umirjanja prometa v urbanih območjih, 

 estetski videz. 

Pomanjkljivosti krožnih križišč: 

 zmanjšanje ravni prometne varnosti s povečanjem števila voznih pasov v krožnem vozišču, 
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 ne omogočajo »zelenega vala« (zaradi tega je vprašljiva uvedba večjega števila zaporednih krožnih 
križišč na glavnih prometnih smereh, pri katerih je pomembna hitrost), 

 pomanjkanje prostora za izvedbo sredinskega otoka v zazidanem jedru (stara mestna jedra), 

 prometa v krožnem križišču ni možno urejati s prometno policijo, 

 velika krožna krožišča niso priporočljiva pred inštalacijami za slepe in slabovidne ter slušno motene, 
pred domovi za ostarele, bolnišnicami in zdravstvenimi domovi, 

 velika krožna krožišča niso priporočljiva pred otroškimi vrtci in šolami, 

 problem pri močnem kolesarskem in peš prometu, ki seka enega od krakov enopasovnega krožnega 
križišča, 

 slaba rešitev pri močnem toku (levih) zavijalcev, 

 pešci so slabše vidni, saj so vozniki zaposleni z vožnjo v krožišču, 

 krožišča so za pešce neatraktivna, saj so poti daljše in ne sledijo idealni liniji. 

Pri odločanju o tem ali umestiti v križanje dveh ali več prometnic križišče ali krožišče naj nam bo glavni cilj 
upoštevanje kakovosti življenja, vključevanje ter upoštevanje značilnosti in zahtev vseh ljudi, ki so uporabniki 
cest, ustvarjanje varnih cest in ulic, pomoč pri zmanjševanju negativnih učinkov vpliva motornih vozil na okolje 
ter promocija pešačenja in kolesarjenja. 

Če na križanju dveh prometnic ni zaznanih večjih problemov, naj se križišča ne prestrukturirajo v krožišča. 

Prometnice, kjer so predvidena krožišča: 

 križanje Vojkove in Ulice XXX divizije, 

 križanja na Prvomajski (z Rejčevo, uvoz h Gostolu), 

 križanja na Kidričevi (z ul. Karla Lavriča, na severnem izteku pred priključkom na Vojkovo), 

 križanje Ul. Tolminskih puntarjev in Gregorčičeve. 
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8 JAVNI POTNIŠKI PROMET 

Karta 7 - Karta obravnava področje javnega potniškega prometa. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 7. 

8.1 Vsebina karte 7 

Na karti 7 so prikazane vsebine: 

 obstoječe avtobusne linije in postajališča, 

 predvidene avtobusne linije in postajališča. 

8.2 Konflikti in ukrepi 

Določanje linij javnega potniškega prometa in njihovih postajališč ni predlog prometnega načrta. Linije in 
postajališča so povzete po študiji »Predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in 
Občini Šempeter – Vrtojba«, ki se nahaja na tej povezavi: 

http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2015040216200610 

Na podlagi navedene študije so povzete glavne problematike, ki se navezujejo na stanje infrastrukture, 
namenjene JPP, urejenosti avtobusnih postajališč in kvaliteto storitev, s predlogi ukrepov. 

PROBLEMATIKA UKREP 

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

vertikalna in horizontalna signalizacija, oprema postajališč, 
vključno z javno razsvetljavo, 

neenotno poimenovanja postaj (v različnih virih 
različna imena) 

poenotenje poimenovanj in posodobitev imen postaj, pri čemer 
je potrebno uporabiti bolj generična imena 

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

izdelava sistema celostnega informiranja potnika, postavitev 
informacijskih tabel, ažuriranje informacij 

neurejeni dostopi za potnike na obstoječih 
postajališčih 
 

analiza potrebnih ukrepov na infrastrukturi z oceno stroškov za 
ureditev stanja, gradnja oziroma prometna signalizacija in druga 
oprema 

nova postajališča zaradi sprememb trase linij analiza potrebnih ukrepov na infrastrukturi z oceno stroškov za 
ureditev stanja, gradnja oziroma prometna signalizacija in druga 
oprema 

uvedba P+R sistema dogovor s subjekti, ki bi se radi navezali na JPP in s tem 
vzpostavili vožnjo po linijah z novimi postajališči (Qlandia, IC 
Kromberk: Meblo, Mercator) ter na ta način omogočili tudi 
sistem P+R 

Problemi, ki se navezujejo na stanje infrastrukture (JPP) Tabela 47:  

http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2015040216200610
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9 VODENJE TOVORNEGA PROMETA 

Karta 8 - Karta obravnava vodenje tovornega prometa, težjega od 7,5 t (v nadaljevanju tovorni promet). 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 8. 

9.1 Vsebina karte 8 

Na karti so za ponazoritev stanja prikazan vsebine: 

 ceste, po katerih se vodi tovorni promet,  

 smeri vodenja tovornega prometa, 

 pomembnejši izvozi iz cest, 

 pomembnejši generatorji tovornega prometa, 

 problemske točke, ki se dogajajo na poti vodenja prometa, 

 predlog vodenja tovornega prometa – faza 1 in faza 2. 

9.2 Konflikti in ukrepi 

Problemske točke so: 

ZAP. ŠT. LOKACIJA RAZLOG UKREP 

1 Cesta  IX. korpusa podvoz pod železnico - 
omejitev višine vozila 

poglobitev podvoza Ceste IX. korpusa pod 
železnico  
(faza 2) 

2 Vojkova ulica I in Cesta 
IX. korpusa 

s tovornim prometom 
obremenjevanja pomembna 
mestna cesta, profil Ceste IX 
korpusa  

preusmeritev prometa na Lavričevo  
(faza 1 in 2) 

3 Erjavčeva ulica zastoji zaradi prečkanja 
železnice 

preusmeritev prometa preko Prvomajske na Ulico 
IX Korpusa in Kolodvorsko. Potrebna preureditev 
križišča Prvomajska – Cesta IX korpusa ter 
poglobitev podvoza Ceste IX korpusa pod 
železnico. 
(faza 2) 

4 Prvomajska ulica –pri 
Rotoinoxu 

oviranje prevoznosti vozišča 
pri izvozu na parcele, 
nevarno mešanje vrst 
prometa (ozko vozišče brez 
pločnikov in kolesarske steze) 

ustrezna ureditev uličnega profila (ureditev 
pločnika in kolesarske poti) 
(Varianta 1 in 2) 

5 Trg Evrope nevarno mešanje vrst 
prometa (mešanje vsebin 
trga in tranzita težkih 
tovornih vozil) 

Omejitev hitrosti, ustrezna ureditev uličnega 
profila - vodenje pešcev in kolesarjev, urbanistična 
ureditev celote. 
(varianta 1) 
Preusmeritev prometa preko Prvomajske na Ulico 
IX Korpusa in  Kolodvorsko. Potrebna preureditev 
križišča Prvomajska – Cesta IX korpus ter 
poglobitev podvoza Ceste IX korpusa pod 
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ZAP. ŠT. LOKACIJA RAZLOG UKREP 

železnico.  
(varianta 2) 

6 Prvomajska ulica 2 nevarno mešanje vseh vrst 
prometa (vozišče brez 
kolesarske steze) 

Ustrezna ureditev uličnega profila - izgradnja 
kolesarske steze.  
(varianta 1 in 2) 

7 Kolodvorska ulica in 
Cesta IX korpusa 

nevarno mešanje vrst 
prometa (vozišče brez 
pločnikov in kolesarske steze) 

Ustrezna ureditev uličnega profila - izgradnja 
kolesarske steze in pločnika. 
(varianta 1 in 2) 

8 križišče na Cesti IX. 
korpusa pri karavli v 
Solkanu 

prevoznost križišča za 
tovorna vozila 

gradnja 

Problemske točke Tabela 48:  

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. 

Predlagani sta dve fazi izboljšanja vodenja tovornega prometa.  

Faza I 

Faza 1 je takoj izvedljiva, saj gre za preusmeritev tovornega prometa (potrebna ustrezna prometna 
signalizacija) in ne potrebuje nobenih gradbenih posegov.  

S fazo 1 se reši manjši obseg konfliktov s preusmeritvijo vodenja tovornega prometa iz Vojkove ceste v Solkanu 
na Lavričevo ulico, kjer bo tovorni promet voden po obeh voznih pasovih (dvosmerno). Po Cesti IX korpusa pa je 
tovorni promet iz smeri Lavričeve ulice voden le do podjetja Prima I.E. (Cesta IX korpusa 92). Ostalo vodenje 
ostaja enako. 

Potrebni ukrepi za zadovoljivo vodenje: 

 ureditev ločene kolesarske steze z zelenim pasom na Prvomajski, 

 ureditev ločene kolesarske steze z zelenim pasom na Kolodvorski, 

 omejitev hitrosti na območju Trga Evrope, 

 ureditev vodenja kolesarjev na Cesti IX korpusa, 

 ureditev vodenja vseh vrst prometa na odseku Prvomajske med križiščem z Lavričevo in Ulico IX 

korpusa. 

Faza II 

Fazo 2 se lahko jemlje tudi kot dolgoročno. Rešuje dodatne konflikte, vendar zahteva izvedbo nekaterih 
gradenj. Obe varianti za doseganje zadovoljivega vodenja tovornega prometa zahtevata ureditve uličnih 
profilov na kritičnih točkah in sicer ustrezno ureditev Prvomajske na odcepu med križiščem Lavričeva – 
Prvomajska in Rejčeva - Prvomajska, predvsem ureditev ustreznega vodenja peš in kolesarskega prometa ter 
enako ustrezno ureditev Kolodvorske in Ceste IX korpusa (samo kolesarji) na odcepih, kjer tovorni promet 
ostaja. 

S fazo 2 se reši večji obseg konfliktov, saj se promet ne vodi več na Kolodvorsko preko Prvomajske, Erjavčeve in 
Trga Evrope. Te ulice se na odsekih, ki so razbremenjeni tovornega prometa, lahko ustrezno uredi za pešce in 
kolesarje. Vendar pa ta varianta predvideva dva zahtevna ukrepa in sicer poglobitev podvoza pod železniško 
progo in gradnjo novega ustreznega križišča med Ulico IX korpusa in Prvomajsko. Pri načinu vodenja prometa v 
varianti 1 preureditev križišča ni potrebna. Promet iz smeri Solkana po Kolodvorski se vodi le do skladiščnih 
objektov ob železnici, po Prvomajski pa iz smeri Lavričeve le do trgovske cone 'Supernova'.  
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Dodatni  ukrepi za izvedbo druge faze: 

 poglobitev podvoza pod železniško progo, 

 preureditev križišča Prvomajska – Cesta IX korpusa zaradi nepretočnosti za vlačilce pri zavijanju proti 

Kolodvorski ulici. 

Iz vidika prostorskega načrtovanja je potrebno razmisliti o tretji možnosti rešitve vodenja tovornega prometa 
po Kolodvorski in sicer o umiku dejavnosti, ki zahtevajo drage ukrepe predvidene v fazi II, iz tega območja. 
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10  PARKIRNA MESTA 

Karta 9 - Karta obravnava problematiko parkiranja. 

Vse vsebine obravnavane v tem poglavju so prikazane na karti 9. 

10.1  Vsebina karte 9 

Na karti so za ponazoritev stanja prikazane vsebine: 

 parkirna mesta v lasti občine, krajevne skupnosti in javno dobro: 

 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), 

 druga parkirna mesta: 

 privatna plačljiva parkirišča za vse uporabnike, 

 večje privatne prostorske rezerve za obiskovalce, 

 parkirišča za taksi, 

 parkirišča za avtobuse. 

 problemske točke. 

Na karti so kot načrtovano prikazane vsebine: 

 parkirišča v lasti občine, krajevne skupnosti in javno dobro: 

 območja P+R ter linije javnega potniškega prometa, ki se nanašajo nanje, 

 predlagano območje novega javnega parkirišča (ob sodišču), 

 časovno omejeno plačljivo parkiranje, 

 časovno omejena neplačljiva parkirna mesta, 

 zmanjšanje ali preureditve števila  parkirnih mest. 

10.2  Splošna problematika 

Pri pripravi prikaza stanja se je kot velika ovira pokazal manko katastra parkirnih mest, ki so javno dobro ali v 
lasti MONG. Tako je nastajala vsebina s pomočjo terenskega pregleda in pregleda lastništva, dostopnega preko 
podatkovne baze v sistemu PISO. Lastništvo ni bilo preverjano v zemljiški knjigi, ravno tako ne odraža stanja, ki 
izhaja iz morebitnih pogodbenih razmerij občine. Izjema so parkirišča, ki se v PISU izkazujejo kot lastništvo SGP 
in so zajeta v prikaz. Tudi pri interpretaciji tega podatka je potrebno upoštevati, da je lahko stanje drugačno. 

 



Prometni načrt širšega mestnega območja Nove Gorice 

 

68 I 79  

 
 

Druga izhodiščna dejstva in ugotovitve: 

 ne obstaja urejena evidenca režimov (kdo lahko parkira), ki veljajo na parkirnih mestih. Vsebino smo 

zajeli na terenu, 

 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, 

 zaradi kompleksnosti problema nismo obravnavali območij stanovanjskih sosesk. 

Za uspešno reševanje problematike mirujočega prometa je potrebno prvenstveno spodbujati uporabo drugih 
vrst prometa, primarno pešačenja in kolesarjenja ter nato uporabo JPP. 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. Za potrebe te naloge niso bile opravljene dodatne analize. 
Kljub temu predlagamo temeljne izboljšave obstoječega stanja, kar pa še ne pomeni, da ni potrebno dodatno 
opraviti določenih nalog. Prav zato podajamo sveženj ukrepov, ki se nanašajo na nivo predpriprav, potrebnih za 
vodenje uspešne parkirne politike. Nekateri ukrepi so izvedljivi takoj in brez večjih finančnih posledic, drugi pa 
so potrebni kot predpogoj in osnova za nadaljnje reševanje problematike.  

Zaradi zgoraj navedenega predlagamo urejanje parkiranja na javnih površinah v Novi Gorici v dveh fazah: 

I. FAZA 

ZAP. ŠT NALOGA 

I. 1 Vzpostavitev sistema ustrezne prometne signalizacije za vodenje do parkirnih površin, vključno s P+R 
območji. 

I. 2 Vpeljava zadostnega nadzora nad plačljivimi conami. 

I. 3 Ureditev novih območij časovno omejenega parkiranja  

I. 4 Označitev plačljivih parkirnih mest/con skladno s predpisi. 

I. 5 Izboljšava sistema plačevanja parkiranja (na primer vpeljava sistema 'plačaj kolikor parkiraš', razmislek o 
višini tarife parkiranja, ki naj bo stimulativna do uporabnikov, določitev minimalnega zneska, ukinitev 
brezplačnega plačila prve pol ure, podaljšanje urnika plačljivega parkiranja,…). 

I. 6 Dopolnitev pravnih aktov, ki obravnavajo mestno parkirno politiko.  

I.7 Izdelava katastra javnih parkirnih površin: število, lastništvo, par. št., gravitacijsko območje, itd. 

Urejanje parkiranja – I. faza Tabela 49:  

 

II. FAZA 

ZAP. ŠT NALOGA 

II. 1 Izdelava analize parkirnih površin za potrebe stanovalcev, predvsem na območjih večstanovanjskih stavb, 
ugotovitev števila stanovanjskih enot, … 

II. 2 Na podlagi zbranih podatkov uvedba con območij časovno omejenega parkiranja, določi se tarifne razrede, 
urnik plačevanja parkiranja, maksimalni čas parkiranja, ureditev dovolilnic za stanovalce, … 

II. 3 Dopolnitev pravnih aktov, ki obravnavajo parkirno politiko. 

Urejanje parkiranja – II. faza Tabela 50:  

Druga faza predstavlja dolgotrajnejši postopek in potrebo po vključevanju vseh akterjev, ki so povezani z 
uporabo parkirnih mest na javnih površinah (predstavniki uporabnikov, lastnikov, upravljavcev, …). 
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10.3  Problemske točke 

Točke, kjer prihaja do večjih konfliktov zaradi neustrezno rešenega parkiranja: 

ZAP. ŠT. LOKACIJA URBAN. TIP CESTE PROBLEMATIKA 

1 Lavričeva 
B3 

funkcionalni tip ceste , potencialna 
nepreglednost 

2 Cesta IX. korpusa C1 parkiranje na račun drugih udeležencev 

3 Cankarjeva 
C1 

dolgotrajno zasedena parkirna mesta (nad 8 
ur), kratkotrajno parkiranje ni omogočeno 

4 Rejčeva I (telovadnica) 
C4 

prezasedenost, kratkotrajno parkiranje ni 
omogočeno 

5 Erjavčeva 
C1 

dolgotrajno zasedena parkirna mesta (nad 8 
ur), kratkotrajno parkiranje ni omogočeno 

6 Delpinova 
C1 

dolgotrajno zasedena parkirna mesta (nad 8 
ur), kratkotrajno parkiranje ni omogočeno, 
neugodno parkiranje 

7 Kidričeva 
C1 

dolgotrajno zasedena parkirna mesta (nad 8 
ur), kratkotrajno parkiranje ni omogočeno 

8 Ul. Tolminskih puntarjev B3 parkiranje na račun drugih udeležencev 

9 Rejčeva II (bazen) 
C3 

nepreglednost, neugodno parkiranje, parkiranje 
na račun drugih udeležencev 

10 Kidričeva 
C1 

neurejeno parkiranje avtobusov - potrebno 
usmerjati na za to predvidena parkirna mesta 

11 Grad Kromberk 
 

neurejeno parkiranje avtobusov - potrebno 
usmerjati na za to predvidena parkirna mesta 

12 Mizarska ulica 
D2 

Ne-regulirano parkiranje, parkiranje na račun 
drugih udeležencev. 

Neustrezno rešeno parkiranje Tabela 51:  

10.4  Ukrepi 

10.4.1P+R sistem (parkiraj in pelji) 

Za uspešno reševanje vsakodnevne parkirne problematike predvsem v gostejših delih mestnega območja ali ob 
organizaciji večjih prireditev, je temeljni in dolgoročni ukrep uvedba sistema P+R (parkiraj in pelji). Predlagamo 
območja, kjer se lahko P+R sistem že danes vpelje ob upoštevanju predpostavke, da se občina uspešno 
dogovori z lastniki parkirišč. Do vseh predlaganih parkirišč so speljane linije javnega potniškega prometa. 
Območja P+R je potrebno ustrezno opremiti z usmerjevalno signalizacijo. Smiselno bi bilo ponudbo nagraditi s 
povezavami na kolesarsko omrežje. 

ZAP. ŠT. LOKACIJA PARKIRIŠČA LINIJA JPP LASTNIŠTVO POVEZAVA NA KOLESARSKO OMREŽJE 

1 Solkan – obračališče JPP linija št. 1 javno ne 

2 Qlandija Nova Gorica linija št. 4 privat da 
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ZAP. ŠT. LOKACIJA PARKIRIŠČA LINIJA JPP LASTNIŠTVO POVEZAVA NA KOLESARSKO OMREŽJE 

3 Mercator center Kromberk linija št. 4 privat delno 

4 Kompas Rožna Dolina linije št. 1,2,3 privat da 

P+R sistem Tabela 52:  

10.4.2Časovno omejeno plačljivo parkiranje 

Stanje 

Občina ima že danes čez 500 plačljivih parkirnih mest, pretežno v centru mesta. Plačljiva parkirna mesta so 
relativno visoko zasedena. Obstoječa, s to nalogo evidentirana plačljiva parkirišča (ocena): 

LOKACIJA ŠTEVILO OBSTOJEČIH PLAČLJIVIH PARKIRIŠČ 

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 

Borov gozdiček-ob igralih 15 

SKUPAJ 456 

Časovno omejeno plačljivo parkiranje - obstoječe Tabela 53:  

Predvideno 

Širitve območij plačljivih parkirnih mest so predvidene tam, kjer je velika koncentracija družbenih in oskrbnih 
funkcij ter hkrati delovnih mest. Z ukrepom se zagotavlja dostopnost širokemu krogu uporabnikov storitev ter 
večjo možnost parkiranja v bližini delovnega mesta ob plačilu. Na mestih, kjer predlagamo uvedbo plačljivega 
parkiranja, so ta danes večinoma zasedena dolgotrajno (osem ur), saj jih uporabljajo zaposleni, šolarji in 
študenti. S tem onemogočajo uporabo parkirnih mest večjemu številu kratkotrajnih obiskovalcev. Zaradi 
relativno enostavne dostopnosti do parkirišč, delodajalci, zaposleni in drugi tudi niso zainteresirani za uporabo 
alternativnih oblik prevoza do mesta (JPP, kolo, drugo) ali plačilo parkiranja. Obenem pa so v najbolj 
problematičnem času, torej v dopoldanskem času, prosta brezplačna parkirišča v širši okolici. 

Plačljive cone se v Novi Gorici predlagajo v krogu 5 minutne peš dostopnosti do centra (Bevkovega trga). Zaradi 
omogočanja postopnega prilagajanja uporabnikov novemu parkirnemu sistemu, predlagamo širitev območij 
plačljivih parkirnih mest v dveh fazah. V prvi fazi se vzpostavijo nove plačljive cone v okvirnem radiu 400 m od 
centra (Bevkovega trga), v drugi fazi pa se razširijo na 500 m. Plačljive cone zajemajo ulice Kidričeva, Erjavčeva, 
Cankarjeva, Rejčeva in Delpinova. 

Plačljive cone parkiranja se predlagajo tudi na območju Ulice IX. Korpusa in Trgu Marka Plenčiča v Solkanu, ki pa 
se lahko vzpostavijo šele na podlagi celovite urbanistične rešitve ulice. 
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LOKACIJA OCENJENO ŠTEVILO PLAČLJIVIH PARKIRNIH MEST FAZA 

Kidričeva – južni del, do priključka 
Ceste 15. septembra 

82 – obstoječa ureditev 
45 - po celostni urbanistični ureditvi ulice  

I 

Kidričeva – severni del 18– obstoječa ureditev 
16- po celostni urbanistični ureditvi ulice 

I 

Cankarjeva – ob šolah 18 I 

Erjavčeva – ob šoli 16 I 

Delpinova 40 I 

Vojkova – ob borovem gozdičku 58 I 

Rejčeva – od centra do bazena 18 I 

SKUPAJ I 250  

Cankarjeva – južni del do Erjavčeve 29 II 

Kidričeva – južni del, do izteka 81– obstoječa ureditev 
45 - po celostni urbanistični ureditvi ulice 

II 

Rejčeva – od bazena do Prvomajske 28 II 

Erjavčeva – do Gorice 34 II 

SUPAJ II 172  

SKUPAJ I+II 422  

Časovno omejeno plačljivo parkiranje  - predvideno Tabela 54:  

Dodatno parkiranje brez plačila se lahko v prehodnem obdobju omogoči na območju OPPN Ob sodišču (med 
Gradnikovo in Kidričevo), ki omogoča začasne ureditve parkirnih površin. Priporoča se uvoz s Kidričeve (severni 
del – uvoz na parkirišče ob Perli), s čimer se prepreči prometno obremenjevanje centra mesta. Zemljišča so v 
občinski lasti. Ocenjena kapaciteta parkirišča je do 300 PM. 

10.4.3Časovno omejeno brezplačno parkiranje 

Na točkah, kjer je veliko število ustavljanj avtomobilov, vendar za zelo kratek čas, se vpelje režime 
kratkotrajnega parkiranja s časovno omejitvijo do 15 min brez plačila. To so območja vrtcev in šol. 

Nekatera parkirna mesta se nahajajo na območju današnjih ali predvidenih plačljivih parkirnih con, nekatera pa 
na brezplačnih območjih parkiranja. Na teh parkirnih mestih se predpiše poseben režim (določena časovna 
omejitev, kdaj so parkirišča namenjena dovozu otrok). 

 

ZAP. ŠT. 
LOKACIJA PARKIRIŠČA ŠTEVILO PARKIRIŠČ 

OBMOČJE PLAČLJIVEGA 
PARKIRANJA 

1 OŠ Milojka Štrukelj 4 (Rejčeva) da 

2 Glasbena šola Nova Gorica 4 (Cankarjeva) da 

3 OŠ Fran Erjavec 4 (na urejenem parkirišču pred šolo, 
potrebno urediti ustrezen dovoz za 
kratkotrajno ustavljanje) 

ne 
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ZAP. ŠT. 
LOKACIJA PARKIRIŠČA ŠTEVILO PARKIRIŠČ 

OBMOČJE PLAČLJIVEGA 
PARKIRANJA 

4 OŠ Solkan 4 (možno vzpostaviti v primeru ureditve 
enosmerne ulice na Šolski ulici) 

ne 

5 Vrtec Mojca  4 (možno vzpostaviti ob ureditvi 
Trubarjeve ulice) 

ne 

6 Vrtec Najdihojca 4 (ob Gregorčičevi) ne 

7 Vrtec Ciciban 4 (Cankarjeva) ne 

8 Vrtec Kurirček 4 (parkirišče Cankarjeva 32) ne 

9 Vrtec Kekec 4 (parkirišče Cankarjeva 66) ne 

10 Vrtec Julka Pavletič 4 (L. Slokarja) ne 

11 Vrtec Solkan 4 (možno vzpostaviti ob Ul. B. Kalina, na 
zemljišču vrtca) 

ne 

12 Vrtec Čriček 4 (možno urediti ob uvozu v vrtec) ne 

13 Jasli 4 (na parkirišču ob Kornu) ne 

Časovno omejeno brezplačno parkiranje Tabela 55:  

10.4.4 Zmanjševanje števila parkirnih mest 

Načrt 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).  

Parkirišč ni potrebno ukinjati preden se ureditve ne začnejo izvajati. 

ZAP. ŠT. LOKACIJA PARKIRIŠČA RAZLOG UKREP 

1 Lavričeva Funkcionalni tip ceste.  
Zaradi parkirnih mest prihaja do 
nedovoljenih prečkanj ulice. Po cesti je 
voden tovorni promet, težji od 7,5 t. Po 
spremembi režima vodenja tovornega 
prometa, bo le ta potekal po ulici 
dvosmerno.   

Ukinitev parkirnih mest v 
primeru ugotovljene 
nepreglednosti zaradi 
povečanega tovornega 
prometa. Prvenstveno 5 PM 
ob krožišču. 

2 Ul. Tolminskih puntarjev Ureditev peš in kolesarskih povezav. Parter je potrebno preurediti 
in speljati kolesarsko in 
pešpot. Ukine se 12 PM. 

3 Prvomajska (južni del) Ureditev peš in kolesarskih povezav. Ob načrtovanju ureditve tega 
dela Prvomajske ulice je 
potrebno prvenstveno 
umestiti kolesarsko stezo in 
hodnik za pešce. Če ni 
mogoče drugače, se ukine 15 
PM. 

4 Mizarska Ureditev ulice. Ulico ostaja dvosmerna, 
promet iz Trga J. Srebrniča se usmerja 
predvsem na Mizarsko. 

Danes ne-regulirano 
parkiranje. Parkiranje se 
prepove.  
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ZAP. ŠT. LOKACIJA PARKIRIŠČA RAZLOG UKREP 

5 Trg Jožeta Srebrniča Območje umirjenega prometa. Celovita 
urbanistična ureditev ulice. 

Parter se dvigne in uredi kot 
trg navezujoč se na obstoječo 
ploščad. Ukine se 9 PM. 

6 Cesta IX korpusa Ureditev peš in kolesarskih povezav. Ob načrtovanju ureditve Ulice 
IX. korpusa je potrebno 
prvenstveno umestiti 
kolesarsko stezo in hodnik za 
pešce. Če ni mogoče drugače, 
se ukinejo PM. PM se 
prvenstveno ukinjajo pred 
spomenikom padlim borcem 
(V. Glanz). 

7 Trg Evropa Ureditev trga. Pred celovito ureditvijo trga 
se parkirna mesta ob 
centralni ploščadi trga ukinja 
ali dovoli skladno z občino 
Gorica. Na obeh polovicah 
trga naj velja enak režim. 

8 Rejčeva – ob bazenu Nepreglednost. Neugodno parkiranje. 
Sprememba izvedbe parkiranja – 
vzdolžno. 

Parkirna mesta se 
projektirajo kot vzdolžna. 

9 Delpinova Nepreglednost. Neugodno parkiranje.  
Sprememba izvedbe parkiranja – 
vzdolžno. Ureditev kolesarskih 
povezav. 

Ob načrtovanju ureditve 
Delpinove ulice je potrebno 
prvenstveno umestiti 
kolesarsko stezo in hodnik za 
pešce. Če ni mogoče drugače, 
se ukinejo PM. 

10 Kidričeva Ureditev kolesarskih povezav. 
Sprememba izvedbe parkiranja – 
vzdolžno. 

Parkirna mesta se 
projektirajo kot vzdolžna. 
Število parkirnih mest se 
zmanjša iz 364 na 138.  
Predvidena je njihova 
nadomestitev v garažni hiši 
pod travnikom pred občino. 

11 Rejčeva – med Cankarjevo in 
Delpinovo 

Območje umirjenega prometa. Celovita 
urbanistična ureditev ulice. 

Avto nima prednosti, parter 
namenjen vsem 
uporabnikom. Posamezna PM 
možna, odvisno od 
urbanistične ureditve. 

12 Vojkova cesta - Solkan Umestitev kolesarske steze in zelenega 
pasu.  

Ob načrtovanju ureditve 
Vojkove ulice je potrebno 
prvenstveno umestiti 
kolesarsko stezo in zeleni pas. 
Če ni mogoče drugače, se 
ukinejo PM. 

13 Ul. Tolminskih puntarjev – pri 
borovem gozdičku 

Poseganje v zelene površine. Ukinitev parkirnih mest. 

Zmanjševanje števila parkirnih mest Tabela 56:  
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10.4.5 Parkirišča za avtobuse 

Parkiranje avtobusov ni urejeno. Avtobuse je potrebno usmerjati na za to predvidena parkirna mesta.  

Parkirna mesta za avtobuse, ki pripeljejo obiskovalce v Novo Gorico ali Solkan, se predvidijo na območju 
Kolodvorske. 

Parkirna mesta za avtobuse, ki dostavljajo obiskovalce na grad Kromberk, se predvidijo na parkirišču P+R 
sistema pri Mercatorju. 

10.5  Problematika parkiranja v območju večstanovanjskih sosesk 

Problematika parkiranja na območjih večstanovanjske gradnje (predvsem območja sosesk Gradnikove brigade 
in Cankarjeve) je kompleksna in je ni možno reševati brez ustreznih vedenj. V teh območjih velikemu porastu 
števila motornih vozil v zadnjih desetletjih ni sledilo sorazmerno izboljšanje prometne infrastrukture, prav tako 
ne ozaveščenost lastnikov motornih vozil, kam novo ali dodatno vozilo parkirati. Prav tako se je reševal 
problem lastništva. Številne situacije so torej privedle do stanja, ko je potrebno sistematično pristopiti k 
reševanju nastale preobremenjenosti parkirišč in parkirnih mest. Zato v območje nismo posegali. Opozarjamo 
pa, da so nekatera parkirišča, ki pripadajo blokom, danes izredno obremenjena tudi z drugimi uporabniki in ne 
le s stanovalci, zato bi bilo smiselno tu predpisat 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.   

10.6  Večje prostorske rezerve 

V Novi Gorici se večkrat pojavi potreba po večjemu številu parkirišč zaradi izrednih dogodkov (prireditve). 
Ocenjujemo, da so obstoječe rezerve parkirnih mest zadostne, sploh če se dodatno uredi parkiranje ob sodišču 
ali zgradi načrtovana parkirna hiša pod travnikom. 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. 

Večje prostorske rezerve so: 

ZAP. ŠT. LOKACIJA ŠTEVILO MEST 

1 Garažna hiša Eda center 400 

2 Supernova 200 

3 Qlandija 200 

4 Evrospin 80 

5 Garažna hiša Perla 150 

6 Za občino 80 

7 Mercator Kromberk 600 

8 Merkur Kromberk 230 

9 Mercator Solkan 30 

10 Hotel Sabotin 40 

11 Kompas trgovina Rožna Dolina 35 
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ZAP. ŠT. LOKACIJA ŠTEVILO MEST 

12 Petrol Rožna Dolina 35 

13 Kompas trgovina Rožna Dolina 19 

14 Mercator Rožna Dolina 31 

15 Židovsko pokopališče Rožna Dolina 20 

Večje prostorske rezerve Tabela 57:  
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11   DIGITALNA BAZA IZDELANIH PODATKOV 

Kartografsko gradivo je pripravljeno v merilu 1 : 10:000.  
Celotna baza izdelanih podatkov je priložena na zgoščenki. Natančnost prikaza priloženih digitalnih podatkov je 
v merilu 1:5000. 

KAZALO PODATKOV NA ZGOŠČENKI 

PDF 
 KONČNO POROČILO S KARTOGRAFSKIMI PRILOGAMI 
 KARTOGRAFSKE PRILOGE: 

 1 PROJEKTI 
 2 URBANISTIČNI TIPI_CEST 
 3 PEŠ PROMET 
 4 KOLESARSKI PROMET 
 5_PROBLEMSKA KARTA 
 6a_VODENJE MOTORNEGA PROMETA_OBSTOJECE 
 6b_VODENJE MOTORNEGA PROMETA_PREDVIDENO 
 7_JPP 
 8_VODENJE TOVORNEGA PROMETA 
 9a PARKIRNA MESTA_OBSTOJEČE STANJE 
 9b PARKIRNA MESTA_PREDVIDENO STANJE 

DOC 
 ZBIRNA TABELA PO PROMETNICAH 

Pregledna tabela konfliktov in ukrepov, zbranih po naseljih in podrobneje po posameznih prometnicah. 

SHP   
 
 2 URBANISTIČNI TIPI CEST 

 TIPI_MESTNIH_CEST.shp 
 

 3 PEŠ PROMET 

 KONFLIKTNE TOČKE 
 VARNE_POTI_V_SOLO.shp 
 PESPOTI_KONFLIKTI.shp 

 POVRSINE_ZA_PESCE.shp 
 TAKTILNE_POVRSINE.shp 
 PREHODI_ZA_PESCE.shp 
 MESANA_CONA.shp 
 NEPREHODNI_KARE.shp 

 
 4 KOLESARSKI PROMET 

 KOLO_KONFLIKTI.shp 
 KOLESARSKE_POTI.shp 
 KOLESARSKE_SMERI.shp 
 MESANA_CONA.shp 
 NEPREHODNI_KARE.shp 

 
 5_PROBLEMSKA KARTA 

 PROBLEMATIKA NIVOJA USLUG  
 PREOBREMENJENOST_CEST.shp 
 OVIRAN_PROMET_PARKIRANJE.shp 
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 VODENJE_PROMETA.shp 
 

 PROBLEMATIKA OSVETLJENOSTI  
 PROBLEMATIKA_OSVETLJENOSTI.shp 
 PROBLEMATIKA_OSVETLJENOSTI_TOCKE.shp 

 
 PROBLEMATIKA PREVOZNOSTI IN PREGLEDNOSTI  
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 7_JPP 
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 KONFLIKTI_TOVORNI.shp 
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 9 PARKIRNA MESTA 

 OBSTOJEČE STANJE 
 JAVNA_PARKIRISCA_BREZPLACNO_OBSTOJECE.shp 
 CAS_OMEJENO_PLACLJIVO_OBSTOJECE.shp 
 PARKIRISCA_TAKSI.shp 
 PRIVAT_PLACLJIVA.shp 

 
 PREDVIDENO STANJE 

 ZMANJSANJE_PARKIRNIH_MEST.shp 
 CAS_OMEJENO_PLACLJIVO_PREDVIDENO.shp 
 NESPREMENJEN_REZIM_PARKIRANJA.shp 
 PARKIRISCA_AVTOBUSI.shp 
 PARK_AND_RIDE.shp 
 PREDVIDENO_PARKIRISCE.shp 

 
 PODLAGA 

 P250071.tif (podlaga Slovenija 1:25000) 
 DKN.shp 
 PODLAGA_DKN_PROJEKTI.shp 
 REGISTER_STAVB.shp 
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