
SMERNICE ZA UREJANJE 
DOSTOPNOSTI DO ŠPORTNEGA 

PARKA SOLKAN V ČASU PRIREDITEV

M E S T N A  O B Č I N A 
N O VA  G O R I C A
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Spoštovani,

organizacija dogodkov je velik tehnični in administrativni zalogaj, ki se ga je potrebno lotiti 
z mislijo o oblikovanju prireditvenega prostora s pozitivnim prispevkom na socialno življenje 
prebivalcev. Pri pripravi Priročnika za urejanje dostopnosti v času prireditev v Športnem 
parku Solkan je bilo naše izhodišče, da se dogodek za obiskovalce začne že z odhodom od 
doma.

Pri organizaciji je na eni strani treba poskrbeti za varnost vseh udeležencev v prometu, še 
posebej za najbolj ranljive skupine, ki so ob velikih dogodkih najbolj izpostavljene, ter hkrati 
omogočiti tekoč promet v ožji in širši okolici prireditvenega prostora. Poleg varnosti je eno 
izmed vodil tudi spodbujanje trajnostnega prihoda in odhoda z dogodkov z upoštevanjem, 
da mora Športni park sobivati z bližnjimi in daljnimi sosedi, ki si morda ne želijo pretiranega 
prometa in hrupa v svojih soseskah. Na nek način je vsako prireditveno območje bolj ali 
manj del kulturne ali naravne dediščine, kar še posebej velja prav za Športni park Solkan, in 
je varovanje le-tega naša obveza.

Želimo vam obilo organizacijskih uspehov in dogodkov, ki bodo ostali v lepem spominu tako 
obiskovalcem kot tudi sosedom.

Mag. Blaž Mozetič
Vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo

      

1. ELABORAT O ZAPORI CESTE:

Za doseganje trajnostnih prometnih ureditev je potrebno regulirati dovoz vozil na območje 
Športnega parka Solkan (ŠPS):

• Za reguliranje dovoza se postavi zapora ceste na Poti na breg, na mestu pri križišču s 
Cesto IX. Korpusa, ter pri obeh uvozih v zaselek Klanec.

• Za nemoteno uporabo površin mora organizator pri vseh uvozih, na katerih so  
postavljene zapornice, kot tudi znotraj parka, priskrbeti zadostno število redarjev.

• Območje ŠPS se tako prometno regulira in določi kot območje skupnega prometnega 
prostora in omeji hitrost vozil na 20 km/h.
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2. PARKIRANJE

• Na območju ŠPS  je dovoljeno parkiranje omejenega števila vozil, namenjenih 
prevozom za tekmovalce.

• Za vozila tekmovalcev in spremljevalnega osebja se zagotovi prostor na območju 
Kajak kluba SENG (Žogica). Površine so med tednom večinoma proste. Od tu je 
možen tudi neposreden spust čolnov v vodo. V primeru povečanih potreb se lahko 
dodatne površine zagotovi na bližnjem parkirišču gostilne Primula, od koder se 
uredi posebni linijski prevoz. Uporabo parkirišča pri restavraciji Primula je  potrebno 
predhodno uskladiti z lastnikom zemljišč.

• Za obiskovalce prireditev se parkirišča zagotovijo na območju nakupovalnega 
centra Supernova oziroma Mercator centra v Kromberku, kjer je na voljo zadostno 
število prostih parkirnih mest. Organizator mora s  parkirišč do ŠPS organizirati prevoz z 
manjšim avtobusom oziroma kombijem. Uporabo parkirišč pri obeh trgovskih centrih je  
potrebno predhodno uskladiti z lastniki zemljišč.

3. DOSTOP

• Obiskovalce je potrebno usmerjati, da na območje ŠPS dostopajo peš oziroma s kolesi. 
Da bi to dosegli, je potrebno peš in kolesarske poti ustrezno označiti z začasnimi talnimi 
in/ali vertikalnimi oznakami.

• Obiskovalce se za peš dostop na območje ŠPS usmerja preko različnih pešpoti:

• po Poti na Breg;
• po vzdrževalni poti, ki teče po levem bregu Soče, med Kajak centrom in 

območjem SENG, pod Solkanskim mostom;
• po stopnišču, ki je speljano z območja Klanca, preko podhoda pod železniško   

postajo do ŠPS;
• po pešpoti od železniške postaje Solkan in obračališča mestnega avtobusa do 

območja ŠPS.

• Organizator naj preveri možnost, da se urnik dogodkov prilagodi voznemu redu 
javnega prevoza (železnica, avtobusi) kot dodatna možnost dostopanja na območja 
oziroma prevoza do območja ŠPS.

• Organizator mora v času trajanja dogodka ranljivim skupinam zagotoviti ustrezen 
dostop do informacij in prilagojeno vodenje do prireditvenega prostora.

4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE

• Stanovalce zaselka Klanec in Velike poti mora organizator predhodno obvestiti 
o spremenjenem prometnem režimu v času trajanja dogodkov ter jim priskrbeti 
dovolilnice, s katerimi v času zapore ceste dostopajo do svojih domov.

• Od površin za parkiranje je potrebno postaviti obvestilno in informativno označevanje 
peš poti v smeri ŠPS. Oznake se postavijo vzdolž cele poti, ob vsakem križišču ali 
uvozu. Na kažipotih se postavi tudi informacija o okvirni oddaljenosti do ŠPS v minutah 
hoje.

• Organizator mora obiskovalce prireditve glede načina dostopa do ŠPS ustrezno 
informirati in obveščati preko lastnih komunikacijskih kanalov oziroma s sredstvi 
javnega obveščanja.
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NIHANJE VODOSTAJA REKE SOČE JE VELIK POVZROČITELJ NEVARNOSTI 
ZA UTOPITEV, ZATO JE KOPANJE LAHKO SMRTNO NEVARNO.

NALOGE ORGANIZATORJA:

• organizator mora pripraviti elaborat o zapori ceste za vse uvoze 
na območje ŠPS, skladno s točko 1,

• organizator zagotovi parkiranje na urejenih parkirnih površinah 
znotraj območij, kot so določena v točki 2, ter obiskovalce in tek-
movalce obvesti o prometnem režimu in razpoložljivih kapacitetah 
za parkiranje,

• organizator osvešča in oglašuje prihod in udeležbo na prireditev 
na trajnostni način: peš, s kolesom ali z javnim potniškim pro-
metom v vabilih, na spletnih straneh in sporočilih za javnost,

• organizator informira obiskovalce in tekmovalce o času, ki ga 
potrebujejo za hojo do prizorišč, pripravi opise pešpoti in spodbuja 
njihovo uporabo, če je potrebno tudi  označi najkrajše peš povezave 
z urejenih parkirišč do kraja prireditve, poskrbi za primerno dost-
opnost do informacij in vodenje do prireditvenega prostora za vse 
ranljive skupine,

• organizator poskrbi za dodatne avtobusne prevoze z območij, ki 
so namenjena  parkiranju obiskovalcev.
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